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Będzie kasyno! 

W Mercure 
zakręcimy 

kołem ruletki
 
Kasyno w Częstochowie! - 

ta wiadomość ucieszy za-
pewne wszystkich, którzy 
mają w sobie żyłkę do hazar-
du. Prawdopodobnie już 
w marcu 2018 r. będzie moż-
na oficjalnie zakręcić kołem 
od ruletki.

Komisja koncesyjna przy Mi-
nisterstwie Finansów wydała 
pozytywną decyzję. Siedzibą 
kasyna będzie hotel Mercure 
przy ulicy ks. J. Popiełuszki 2. 
Koncesje otrzymała spółka  Me-
della S.A. z siedzibą w Warsza-
wie.

– Obecnie trwa adaptacja po-
mieszczeń. W kasynie będzie 
można zagrać w pokera, ruletkę 
i black jacka. Znajdą sie tu rów-
nież automaty do gier – powie-
dział Życiu Filip Kaczmarski ze 
spółki Medella.

Dodajmy, że gry hazardowe 
są w Polsce pod ścisłą kuratelą 
ministra finansów. Funkcjono-
wanie kasyn reguluje specjalna 
ustawa hazardowa, która pre-
cyzuje, że w naszym kraju może 
działać 50 kasyn (jedno na 250 
tys. mieszkańców) i 3.500 auto-
matów do gry.
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W całej Polsce

Mobilna 
biblioteka
Uruchomiona została in-

ternetowa biblioteka, 
w której uczniowie z całej 
Polski znajdą lektury do 
szkół podstawowych i lice-
ów. Nie będą musieli wyra-
biać sobie kart ani stać 
w kolejkach. Nie grozi im 
też, że ktoś ich ubiegnie 
i wypożyczy książkę przed 
nimi – lektur starczy dla 
wszystkich, a wypożyczo-
nych książek w ogóle nie 
trzeba będzie zwracać do 
biblioteki.

Ciąg dalszy na str. 3

Sąd w Myszkowie

Wyrok za 
fałszywe 
faktury

Zakaz prowadzenia działal-
ności gospodarczej na 8 lat, 
dziesięć miesięcy pobawienia 
wolności i wysoka grzywna – 
taki wyrok wydał sąd w Mysz-
kowie za fałszywe faktury. 

W wyniku kontroli prowadzonej 
przez Urząd Skarbowy w Myszko-
wie ustalono, że 58-letni mężczy-
zna ewidencjonował faktury zaku-
pu od nieistniejących firm. 

Ciąg dalszy na str. 3

Z pracą w urzędzie miasta 
w Częstochowie pożegnało się 
pięć osób – czterech dorad-
ców i jeden asystent, drugi po-
został w magistracie jako pra-
cownik administracyjny na 
1/4 etatu. To konsekwencja 
zmiany w ustawie o pracowni-
kach samorządowych likwidu-
jącej gabinety polityczne 
funkcjonujące na szczeblu sa-
morządowym przy wójtach, 
burmistrzach, prezydentach 
miast, starostach i marszał-
kach województw. W praktyce 

stanowiska doradców i asy-
stentów w samorządach prze-
stały istnieć. 

Do tej pory wójtowie (burmi-
strzowie, prezydenci miast), 
starostowie i marszałkowie 
województw mieli możliwość 
zatrudniania asystentów i do-
radców na podstawie umowy 
o pracę odpowiednio w  urzę-
dzie gminy, starostwie powia-
towym i urzędzie marszałkow-
skim. 

Ciąg dalszy na str. 3

Doradcy i asystenci

Pożegnali się 
z pracą w urzędzie

Sejm uchwalił zmiany 
w prawie restrukturyzacyj-
nym oraz kodeksie postępo-
wania administracyjnego. 
Za sprawą tej decyzji na po-
moc mogą liczyć małe 
i średnie firmy, które znala-
zły się w trudnej sytuacji.

Za ustawą głosowało 427 po-
słów, a dwóch wstrzymało się od 
głosu. Nowe przepisy mają na 
celu umożliwienie udzielenia 
wsparcia ze środków publicz-
nych podmiotom objętym postę-
powaniem restrukturyzacyjnym 
bez naruszenia przepisów prawa 
unijnego i bez konieczności zgła-
szania tego Komisji Europej-
skiej, jako dozwoloną prawem 
unijnym pomoc publiczną. 

W praktyce oznacza to, że zo-
stanie wyeliminowana  koniecz-
ność każdorazowego oczekiwa-
nia na decyzję KE przed wspar-
ciem przedsiębiorcy pomocą 
z zasobów państwowych w po-
stępowaniu restrukturyzacyj-
nym. 

Obecnie na wydanie decyzji 
przez Komisję Europejską w  
sprawie pomocy indywidualnej 
na restrukturyzację czeka się 
ok. 15 miesięcy. Uniemożliwia 
to przeprowadzenie skutecznej 

restrukturyzacji ze wsparciem 
środków publicznych. 

Po zmianach, polskie organy 
sądowe i administracyjne będą 
oceniać, czy udzielenie pomocy 
publicznej jest dozwolone. 
W efekcie umożliwi to udziela-
nie pomocy na restrukturyza-
cję, a  także na ratowanie lub 
tymczasowe wsparcie restruk-
turyzacyjne, przede wszystkim 

w  formie pożyczki – bez długo-
trwałej procedury notyfikacyj-
nej, która znacznie ogranicza 
skuteczność udzielania wspar-
cia małym i średnim przedsię-
biorcom znajdującym się 
w trudnej sytuacji. 

Warto zaznaczyć, że o tzw. 
pomoc na ratowanie lub tym-
czasowe wsparcie restruktury-
zacyjne będą mogli ubiegać się 

tylko przedsiębiorcy, wobec 
których nie toczy się postępo-
wanie restrukturyzacyjne. 
Ustawa ma też dać upoważnie-
nie ustawowe do wydania prze-
pisów wykonawczych analo-
gicznych do tych, które utraciły 
moc z początkiem tego roku.

Ustawę popierały wszystkie 
kluby.

kg

Rynek mocy

Dodatkowa 
opłata  

na rachunku 
za prąd

Sejm uchwalił ustawę o ryn-
ku mocy. Wprowadza ona dwu-
towarowy rynek energii elek-
trycznej. Towarami będą zarów-
no energia, jak i gotowość do 
jej dostarczania. W konsekwen-
cji oznacza to, że od 2021 r. za-
płacimy w rachunkach za prąd 
dodatkową opłatę „mocową”. 

Za ustawą głosowało 243 po-
słów, 181 było przeciwko, sied-
miu się wstrzymało. Do nowych 
przepisów przyjęto także po-
prawki zaproponowane przez 
komisję energii i skarbu.

Przed podjęciem decyzji wywią-
zała się dyskusja. Posłowie pytali 
o to, co najbardziej nas interesuje 
– jakie koszty wprowadzenia ryn-
ku mocy poniosą konsumenci. 

Ciąg dalszy na str. 3



2. PIĄTEK-NIEDZIELA, 8-10 GRUDNIA 2017



PIĄTEK-NIEDZIELA, 8-10 GRUDNIA 2017 3.AKTUALNOŚCI

Honorowy obywatel Rędzin

Artur Barciś –  doceniony 
przez mieszkańców

Gminny Ośrodek Kultury 
w Rędzinach świętował 20 – 
lecie swojego funkcjonowania, 
a Gminna Biblioteka jubileusz 
70-lecia istnienia. Uroczysto-
ści stały się też okazją do wrę-
czenia tytułu Honorowego 
Obywatela Gminy aktorowi 
Arturowi Barcisiowi. 

Uroczystości odbyły się w Hali 
Sportowej przy ul. Działkowi-
czów. Uczestniczyli w nich mię-
dzy innymi przedstawiciele władz 
różnego szczebla, pracownicy za-
przyjaźnionych ośrodków kultu-
ry, bibliotek, jednostek organiza-
cyjnych oraz mieszkańcy. Pod-
czas jubileuszy swoje talenty ar-
tystyczne zademonstrować mogli 
uczestnicy zajęć odbywających 
się w ośrodku oraz członkowie 

grup i zespołów z nim współpra-
cujących. Gwiazdą imprezy był 
natomiast znany polski aktor po-
chodzący z Rędzin – Artur Bar-
ciś, który wystąpił podczas inau-
guracji działalności GOK w 1997. 
Teraz przedstawił widzom kilku-
dziesięciominutowy recital. 
W sposób humorystyczny opo-
wiadał o swojej karierze, śpiewał 
piosenki, a także przy pomocy 
wójta Pawła Militowskiego i jego 
zastępcy Mariusza Spiechowicza, 
uczył mieszkańców dykcji. W po-
czątkowej fazie uroczystości ode-
brał też z rąk włodarzy gminy ty-
tuł Honorowego Obywatela Gmi-
ny Rędziny, decyzją radnych na-
dany kilka dni wcześniej. Władze 
uhonorowały też matkę artysty. 
– Jako mały chłopiec, chodząc 
do szkoły „na górce”, marzyłem 

o tym, żeby zostać aktorem i wte-
dy wszyscy się ze mnie śmiali. 
A teraz biją mi brawo – skomen-
tował aktor. 

Tego dnia również Artur Bar-
ciś dziękował i nagradzał. Nie-
dawno pomógł Janowi Łaczmań-
skiemu w rozpropagowaniu akcji 
pod nazwą „Zbieram stare klucze 
dla „Budzika”. Jej celem było 
zgromadzić i następnie zezłomo-
wać możliwie jak największą 
ilość kluczy, a pozyskane z tego 
tytułu środki przekazać na klini-
kę „Budzik”. W szkołach z gminy 
Rędziny zebrano 110 kg kluczy. 
W sobotę obaj panowie – w ra-
mach podziękowania dla gminy 
– przekazali wójtom certyfikat 
z jednym dużym kluczem, skła-
dającym się z 60 małych. 

kg

DLA EMERYTÓW, RENCISTÓW, PRACUJĄCYCH

W całej Polsce

Mobilna 
biblioteka

Dokończenie ze str. 1
Niemożliwe? A jednak! Taką 

bibliotekę można znaleźć w 
Internecie na platformie lek-
tury.gov.pl. Dzięki temu każ-
dy uczeń w Polsce ma nieod-
płatny dostęp do lektur - są 
tam ebooki oraz audiobooki. 
Pozyskanie książek nie zabie-
rze najmłodszym wiele czasu - 
w ogóle nie będą musieli wy-
chodzić z domu, aby je zna-
leźć. Wszystko, co trzeba zro-
bić, to odwiedzić w Internecie 
stronę lektury.gov.pl i wybrać 
z listy książkę, na której nam 
aktualnie zależy. Na platfor-
mie znajdzie się ponad 700 
utworów – nowel, opowiadań, 
dramatów, wierszy, poematów 
czy powieści. Są wśród nich 
teksty obowiązkowe z progra-
mu podstawowego i rozszerzo-
nego, jak również lektury uzu-
pełniające.

Serwis powstał przede 
wszystkim z myślą o uczniach 
i studentach, nauczycielach i 
wykładowcach, ale korzystać 
z niego mogą wszyscy, którzy 
chcą poznać lub przypomnieć 
sobie najważniejsze dzieła li-
teratury polskiej i światowej. 

Więcej informacji na stronie  
lektury.gov.pl
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Sąd w Myszkowie

Wyrok za 
fałszywe 
faktury

Dokończenie ze str. 1
Sam też wystawiał fałszywe 

faktury, które miały dokumen-
tować sprzedaż towarów lub wy-
konanie usług na rzecz kilkuna-
stu podmiotów gospodarczych z 
różnych branż. 

Proceder trwał 2 lata. W su-
mie kontrolujący doliczyli się 
blisko 500 sztuk fałszywych do-
kumentów. – Zaewidencjono-
wane fikcyjne faktury skutko-
wały podaniem nieprawdy 
w składanych zeznaniach po-
datkowych za 2010 i 2011 rok. 
W wyniku popełnionego prze-
stępstwa skarbowego budżet 
państwa stracił ponad 2,5 mln 
złotych tytułem uszczupleń 
w podatku VAT – mówi Graży-
na Kmiecik z Izby Administracji 
Skarbowej w Katowicach. 
58-latek za nierzetelne prowa-
dzenie ksiąg, ewidencjonowanie 
fałszywych faktur oraz podanie 
nieprawdy w zeznaniach podat-
kowych został skazany przez 
Sąd Rejonowy w Myszkowie na 
dziesięć miesięcy pobawienia 
wolności i wysoką grzywna. Sąd 
orzekł wobec niego również 
8-letni zakaz prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej.
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Doradcy i asystenci

Pożegnali się z pracą w urzędzie
Dokończenie ze str. 1

Ustawa określała również, 
że liczba zatrudnionych dorad-
ców i asystentów nie może 
przekroczyć w gminach do 
20 000 mieszkańców – 3 osób, 
w gminach do 100  000 miesz-
kańców oraz w powiatach – 5  
osób, a w pozostałych gminach 
oraz województwach – 7 osób.

Gabinety polityczne często 
jednak stawały się przyczółkiem 
do tworzenia miejsc pracy dla 
osób związanych partyjnie z 
urzędującym obecnie wójtem 
(burmistrzem, prezydentem 
miasta), starostą czy marszał-
kiem województwa, a doradcy i 
asystenci nie posiadają żadnych 
kwalifikacji do zajmowania ta-
kiego stanowiska. Poza tym brak 
ustawowego określenia kompe-
tencji członków gabinetów poli-
tycznych, opłacanych przecież z  
publicznych pieniędzy, często 
prowadził do swoistej patologii i 
zatrudniania osób nieposiadają-
cych żadnych kompetencji, któ-
rych jedyną „kwalifikacją” było 
członkostwo w tym samym ugru-

powaniu politycznym, do które-
go należał i z którego ramienia 
startował obecnie urzędujący 
wójt, starostwa czy marszałek 
województwa. Zasady wynagra-
dzania asystentów i doradców 
najczęściej były są takie same, 
jak dla pozostałych pracowni-
ków samorządowych. W dobie 
kryzysu, w czasach kiedy wiele 
gmin i powiatów jest poważnie 
zadłużona, utrzymywanie ich 
okazywało się bezpodstawnym 
wydatkiem

Uchwalona przez sejm noweli-
zacja usunęła przepis, na pod-
stawie którego wójt (burmistrz, 
prezydent miasta), starosta i 
marszałek województwa może 
zatrudniać osoby na stanowi-
skach doradców i asystentów 
odpowiednio w urzędzie gminy, 
starostwie powiatowym i urzę-
dzie marszałkowskim na czas 
pełnienia swojej funkcji. W efek-
cie, wraz z pierwszym grudnia, w 
częstochowskim magistracie 
pracę straciło czterech doradców 
(trzech było „czynnych” i wszy-
scy pracowali na częściach eta-

tów, jeden był zatrudniony na 
1/2    etatu, ale od połowy czerw-
ca nie obciążał budżetu miasta  
w związku  z „chorobowym”). Po-
za tym w magistracie były dwa 
stanowiska asystentów. Jeden z 
nich stracił pracę, drugi pracuje 
na 1/4 etatu jako pomoc admi-
nistracyjna w UM, realizując  
część swoich dotychczasowych 
zadań. - Jeżeli chodzi o dorad-
ców, prezydent  ma nadzieję na  
kontynuację współpracę  z nimi, 
ale wiadomo,że nie jest już moż-
liwe w dotychczasowej formule – 
mówi Włodzimierz Tutaj, rzecz-
nik prasowy UM Częstochowy. - 
Jeżeli chodzi o  asystentów, któ-
rzy realizowali więcej bieżących  
obowiązków związanych z zada-
niami prezydenta lub uczestni-
czyli w  długofalowych projek-
tach  mających na celu  dosko-
nalenie narzędzi komunikacji, 
promocji i informacji  UM z oto-
czeniem zewnętrznym, szukane  
były lub są możliwości dalszej 
ich pracy na rzecz UM – podsu-
mowuje. 
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Rynek mocy

Dodatkowa opłata na rachunku za prąd
Dokończenie ze str. 1

Sprawozdawca Wojciech Zu-
bowski z PiS oświadczył, że koszt 
wprowadzenia rynku mocy będzie 
poniżej 2 zł miesięcznie dla prze-
ciętnego gospodarstwa domowe-
go. Uzasadniając konieczność 
przyjęcia ustawy Zubowski stwier-
dził, że bez niej ,,za ponad 2 lata 
zabraknie energii w gniazdkach.” 

Rynek mocy jest w założeniu 
mechanizmem wsparcia dla elek-
trowni i firm energetycznych. Dzi-
siejsze ceny energii na rynku hur-
towym są tak niskie, że nie pozwa-
lają zarobić na spłatę kredytu na 
budowę nowej elektrowni, prak-
tycznie w żadnej technologii. Za 
sprawą decyzji sejmu,   rynek mo-
cy wprowadza wsparcie w postaci 
dodatkowych pieniędzy – tzw. płat-
ności mocowych – dla źródeł wy-
twórczych za to, że przez określony 
w kontrakcie czas, w razie potrze-
by, np. niedoboru energii, będą 

dysponować odpowiednią mocą. 
Najprościej mówiąc będą mogły 
dostarczyć energię w sytuacjach, 
gdy zachodzi ryzyko, że mogą wy-
stąpić problemy z zaspokojeniem 
szczytowego zapotrzebowania od-
biorców na moc. Za tę gotowość 
zapłacić mają odbiorcy energii 
w postaci tzw. opłaty mocowej

Oferty na wysokość oczekiwa-
nego wynagrodzenia za moc będą 
wyłaniane w specjalnych au-
kcjach, które zaczną się już 
w grudniu 2018 r. ( wyjątkowo od-
będą się wtedy trzy aukcje - na 
moc w latach 2021, 2022, 2023, 
a od 2019 r. odbywać się będzie 
jedna aukcja rocznie - na rezerwa-
cję mocy pięć lat w przód). Aukcje 
będą wygrywać najtańsze oferty 
przy maksymalnym uwzględnie-
niu oczekiwanej przez KE neutral-
ności technologicznej. Na podob-
nych zasadach trzeba więc będzie 
rozpatrywać oferty krajowych 

elektrowni, ale i – w określonej 
wysokości – zagranicznych źródeł, 
a także usługi DSR, czyli ograni-
czanie zużycia energii i pobieranej 
mocy na żądanie.

Dodatkowe płatności na rynek 
mocy będą doliczane do rachun-
ków za prąd. Tę płatność odczuje-
my od 2021 roku. Ostateczny ra-
chunek będzie zależeć od wyni-
ków aukcji i wysokości zwycię-
skich ofert. Według Ministerstwa 
Energii przeciętne gospodarstwo 
domowe zapłaci sporo poniżej 10 
zł. Rynek mocy będzie kosztował 
obywateli ok. 4 mld zł rocznie. Kto 
dostanie te pieniądze? Ustawa te-
go nie precyzuje. Podstawowe za-
łożenia  zakładają, że im większa 
inwestycja, tym dłużej dana elek-
trownia będzie otrzymywała pie-
niądze z opłaty mocowej.  Maksy-
malny kontrakt ma trwać  15 lat. 

Ustawa trafi teraz do Senatu. 
kg

http://lektury.gov.pl/news
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1722
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1722


4. PIĄTEK-NIEDZIELA, 8-10 GRUDNIA 2017



PIĄTEK-NIEDZIELA, 8-10 GRUDNIA 2017 5.AKTUALNOŚCI

Miejska ślizgawka

Można szaleć na łyżwach
Na Miejskich Kortach Tenisowych 

przy ulicy 3 Maja (w podjasnogór-
skim parku) została uruchomiona 
miejska ślizgawka. Jest ona czynna 
codziennie w godzinach 10.00 – 
20.00.

Dotychczas miejską ślizgawkę orga-
nizowano na placu Biegańskiego, par-
kingu przy M1, przy Galerii Jurajskiej, 
a rok temu na Starym Rynku. Miejsca 
te jednak nie do końca się sprawdzały.

Miejskie Korty Tenisowe, którymi   
od dwóch lat samodzielnie zarządza 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
przez kilka miesięcy w roku nie są wy-
korzystywane. Znakomicie więc nada-
ją się do jazdy na łyżwach. Często-
chowscy seniorzy zapewne pamiętają, 
że dawniej funkcjonowało tam... natu-
ralne lodowisko.  Ślizgawka, która 
tam powstała, ma już zaplecze, z któ-
rego można korzystać. W obiekcie są 
toalety, lokal gastronomiczny, ławecz-
ki i właściwe oświetlenie.

Korzystanie ze ślizgawki oraz szatni 
tradycyjnie jest bezpłatne. Na miejscu 
czynna jest wypożyczalnia łyżew – za 
godzinę zapłacimy 5 zł. System kasowy 
jest dostosowany do korzystania z kart: 
„Częstochowski Senior”, „Rodzina +”, 
„Karta Dużej Rodziny”, „Częstochow-
ska Karta Mieszkańca” (koszt wypoży-
czenia łyżew dla posiadaczy kart to 3,50 
zł). Warto zaznaczyć, że znajdziemy w 
niej ponad 90 par łyżew w różnych roz-
miarach. Najmłodsi mogą bezpłatnie 
korzystać z kasków ochronnych i pin-
gwinów pomagających w jeździe na ły-
żwach (w sumie do dyspozycji jest 10 
tych pierwszych i 5 drugich). 

O wszelkich przerwach w funkcjono-
waniu obiektu, np. w związku z warun-
kami atmosferycznymi, MOSiR infor-
mować będzie na bieżąco na łamach 
strony internetowej. Szczegóły pozna-
my też dzwoniąc pod nr tel. 605 475 
548. 

Ślizgawka ma działać co najmniej do 
końca lutego. kg

Potrzebna pomoc

Serce dla Bartusia
8-letni Bartuś z Praszki choruje 

na dystrofię mięśniową Duchenne’a. 
Leczenie znacznie przewyższa moż-
liwości finansowe jego rodziny. Z te-
go też powodu prowadzona jest 
zbiórka. Pomóc może każdy...

Bartuś choruje na dystrofię mięśnio-
wą Duchenne’a. Jest to ciężka choroba 
genetyczna powodująca nieodwracalny 
zanik mięśni. Objawia się po raz pierw-
szy w wieku 3-8 lat. Obejmują opóźnio-
ny rozwój ruchowy, czy problemy ze 
wchodzeniem po schodach. W wieku 12 

lat większość chorych nie jest już w sta-
nie samodzielnie się poruszać. W wieku 
około 28 lat chory zazwyczaj umiera w 
wyniku niewydolności oddechowej lub 
serca. Przy odpowiednim leczeniu chło-
piec ma więc szansę dożyć 28 lat. Kosz-
ty są jednak ogromne. Z tego też powo-
du zorganizowana została zbiórka. Jest 
ona prowadzona za pośrednictwem 
strony internetowej www.pomagamy.im 
pod hasłem „Serce dla Bartusia”. Ze-
brane pieniądze zostaną w całości prze-
znaczone na leczenie Bartka. Dla rodzi-
ny chłopca liczy się każdy grosz... kg

Dzień odblasków

Nie tylko Mikołaj rozdawał 
prezenty

Częstochowscy poli-
cjanci pozazdrościli tro-
chę świętemu Mikołajowi 
i szóstego grudnia rów-
nież postanowili rozdawać 
upominki. Wręczali prze-
chodniom odblaski i za-
chęcali do korzystania z 
nich, nie tylko po zapad-
nięciu zmroku poza ob-
szarem zabudowanym, ale 
również w obszarze zabu-
dowanym na nieoświetlo-
nych lub słabo oświetlo-
nych odcinkach dróg.

– Idea przedsięwzięcia 
wywodzi się z Norwegii, gdzie 
jest ono organizowane każ-
dego roku. W Polsce po raz 
pierwszy „Dzień Odbla-
sków” został przeprowadzo-
ny w 2016 roku w  ramach 
projektu „Bezpieczeństwo w 
ruchu drogowym”. Inicjato-
rem działania była Komenda 
Główna Policji – mówi pod-
kom. mgr Marta Ladowska, 
oficer prasowy częstochow-
skich stróżów prawa.

W ramach „Dnia Odbla-
sków” Komenda Miejska Po-
licji w Częstochowie przepro-
wadziła na placu Biegańskie-
go specjalne działania profi-
laktyczne, w które włączył się 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Częstochowie. 
Policjantki z Wydziału Ru-
chu drogowego st. sierż. Zu-
zanna Barwaniec i sierż. 
Małgorzata Makles oraz Mar-

cin Gonciarek – Kierownik 
Działu Szkoleń i Logistyki z 
WORDu wręczali przechod-
niom odblaskowe kamizelki i 
opaski. Tłumaczyli przy tym, 
jak ważne jest ich noszenie.

Od 2018 roku – 1 paź-
dziernika będzie „Ogólno-
polskim Policyjnym Dniem 
Odblasków”. - Marzeniem 
chyba nas wszystkich jest 
jednak, aby każdy dzień był 
dniem odblasków, a 
niechronieni uczestnicy ru-
chu drogowego byli widocz-
ni na polskich drogach. W 
okresie jesienno-zimowym 
zmieniają się warunki at-
mosferyczne, dzień się staje 
coraz krótszy, a na źle 
oświetlonej jezdni, w ciem-
nej kurtce, pieszy jest słabo 
widoczny dla kierowcy sa-
mochodu. Korzystanie z ele-
mentów odblaskowych 
zwiększa kilkukrotnie wi-
doczność pieszego, przez co 
prowadzący pojazd ma wię-

cej czasu na wykonanie ma-
newru wymijania bądź ha-
mowania – podkreśla pod-
kom. mgr Marta Ladowska.

Przy tej okazji został ogło-
szony również został konkurs 
dla przedszkoli na projekt od-
blasku, który będzie symbo-
lem akcji przez cały 2019 rok. 
- Do 31 maja 2018 roku cze-
kamy na zgłoszenia od przed-
szkoli, które będą chciały 
wziąć dział w konkursie prze-
syłając swoje projekty do ko-
mendy wojewódzkiej lub ko-
mendy stołecznej policji. 31 
sierpnia 2018 roku ogłosimy 
listę laureatów. W konkursie 
przewidziane są nagrody rze-
czowe, w tym nagroda główna 
Komendanta Głównego Poli-
cji. Zgodnie z regulaminem 
konkursu oprócz nagrody 
głównej przewiduje się przy-
znanie trzech wyróżnień – 
podsumowuje oficer prasowy 
częstochowskich policjantów. 
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„Bodo musical”

Wydarzenie kulturalne 
i towarzyskie

Dawno już nie widziałem 
tak szczelnie wypełnionej du-
żej sali koncertowej Filhar-
monii Częstochowskiej (choć 
jestem tu częstym gościem). 
Liczną widownię (komplet wi-
dzów) zgromadził jednak nie 
koncert symfoniczny czy re-
cital znanego pianisty, ale 
„Bodo musical” – spektakl 
o największej gwieździe kina 
i teatru w okresie dwudzie-
stolecia międzywojennego 
Eugeniuszu Bodo.

Spektakl dość nietypowy, bo 
obok charakterystycznych dla 
takiego widowiska elementów 
– słowa, gestu, tańca i śpiewu 
– wzbogacono go o współcze-
sne projekcje multimedialne. 
I nie był to wcale karkołomny 
zabieg, wręcz przeciwnie, 
sprawdził się doskonale. Ekra-
nowi aktorzy współgrają z tymi 
występującymi na scenie. Daje 
to efekt multiplikacji postaci 
(mnożenia), jak np. w rekla-
mie, w której łączy się „dwa 
w jednym”.

W rolę Bodo wcielił się Da-
riusz Kordek – aktor o usta-
lonej renomie, mający spore 
doświadczenia gry w musi-
calach. Występował w kulto-
wym już „Metrze”. Zapisał 
się też w pamięci znakomitą 
rolą Dona Lookwooda 
w „Deszczowej piosence” na 

deskach teatru Roma. Podjął 
się trudnego zadania. Zmie-
rzył się bowiem z niekwestio-
nowaną legendą sceny i fil-
mu. I powiedzmy od razu, 
spisał się znakomicie. Kor-
dek jest aktorem uniwersal-
nym. Potrafi grać, śpiewać 
i tańczyć – tak jak jego przed-
wojenni koledzy. Dziś takich 
aktorów nazywa się aktorami 
trzech umiejętności (z ang. 
triple tread). Ale obecnie jest 
ich niestety niewielu. Tak 
naprawdę możemy policzyć 
ich na palcach jednej ręki. 
Dariusz Kordek przez półto-
rej godziny (praktycznie nie 
schodząc ze sceny) uwodził 
widzów gestami, słowami, 
śpiewem i tańcem. Trzeba 
mieć nielichą kondycję, aby 
sprostać temu wyzwaniu. Ale 
Kordek to profesjonalista 
w każdym calu.

To był wspaniały wieczór. 
Pozwolił przenieść się w nieza-
pomniany świat lat dwudzie-
stych i trzydziestych minione-
go wieku – pięknych kobiet, 
szalonych ale pełnych wdzię-
ku, mężczyzn – zdobywców, 
szlagierów, wielkich gwiazd 
i automobili... I w ten świat 
wpleciona została opowieść 
o człowieku, wydawałoby się, 
spełnionym i szczęśliwym. Ale 
to tylko pozór, bo wszystko 
ma swoją cenę. Za marzenia 

trzeba płacić. Bodo to postać 
niejednoznaczna, pełna 
sprzeczności, trochę śmiesz-
na, trochę zagubiona. Przez 
całe życie zależny od matki, 
nie do końca spełniony w mi-
łości, a na koniec życia tra-
gicznie doświadczony. 

Ogromnym atutem spekta-
klu są oczywiście piosenki zna-
ne i uwielbiane przez wszyst-
kich, na nowo jednak zaaran-
żowane. W wykonaniu Kordka 
szlagiery „Już taki jestem zim-
ny drań”, „Umówiłem się z nią 
na dziewiątą”, „Seksapil” na-
bierają jakby drugiego życia. 
Agencja teatralna „Życia Czę-
stochowy” z niezmierną sta-
rannością dobiera repertuar 
prezentowanych w Częstocho-
wie sztuk. Przed „Bodo musi-
cal” obejrzeliśmy już „Andro-
pauzę” i „Przebój sezonu” - 
dwa komediowe hity warszaw-
skich scen. Niedługo czeka nas 
kolejny spektakl „SPA czyli sa-
lon ponętnych alternatyw” 
również z całą plejadą gwiazd. 

Dodajmy, że „Bodo musi-
cal” okazał się wydarzeniem 
nie tylko teatralnym, ale i to-
warzyskim. Ukazał się spe-
cjalny dodatek do „Życia 
Częstochowy” zatytułowany 
„Kurier Kawiarniany” po-
święcony Eugeniuszowi Bo-
do i atmosferze tamtych lat. 

Dariusz Fiuty

Zgłoszenia do końca grudnia

Paraolimpiada 
fotograficzna

Do 31 grudnia można zgłaszać 
prace do drugiej edycji paraolim-
piady fotograficzno-plastycznej. 
Konkurs wojewódzki skierowany 
jest do wszystkich fotografują-
cych uczących się w szkołach 
różnego typu. Warunkiem 
uczestnictwa jest posiadanie 
orzeczenia o potrzebie kształce-
nia specjalnego.

Konkurs organizuje Zespół Nie-
publicznych Placówek Oświato-
wych prowadzony przez Zgroma-
dzenie Sióstr Świętego Józefa w 
Częstochowie. W ramach paraolim-
piady przewidziane są dwa konkur-
sy – fotograficzny i plastyczny. Są 
one skierowane do uczniów posia-
dających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, uczących 
się we wszystkich typach szkół.

- Nadrzędnym celem artystycz-
nym konkursu jest ukazanie walo-
rów kulturowych, architektonicz-
nych, przyrodniczych i turystycz-
nych miast i miasteczek, z których 
pochodzą uczestnicy konkursu – 
mówi Grażyna Biesiekierska, dyrek-
tor ZNPO w Częstochowie. W formie 
fotografii uczestnicy mogą pokazać 
piękno otaczającej nas przyrody 
oraz krajobrazów jurajskich. Orga-
nizatorowi zależy na tym, aby głów-
nym motywem fotografii nadsyła-
nych na konkurs była architektura, 
człowiek, środowisko, w którym żyje 
lub odpoczywa oraz wydarzenia, w 
jakich uczestniczy. - Celem jest rów-

nież promowanie wartości artystycz-
nych, plastycznych, fotograficznych,  
a co za tym idzie – przekazywanie 
treści kulturowych w trakcie dialogu 
międzypokoleniowego, współpraca z 
ludźmi z zewnątrz, zawieranie no-
wych znajomości. Uczestnicy kon-
kursu mają możliwość wyjścia poza 
własną placówkę oświatową. Nastę-
puje aktywizacja lokalnej społeczno-
ści poprzez uczestnictwo w kulturze 
jako formie spędzania wolnego cza-
su, zwiększenie umiejętności komu-
nikacyjnych i manualnych uczest-
ników, odreagowanie poprzez sztu-
kę, poprzez proces tworzenia, posze-
rzenie własnych umiejętności – wy-
licza Grażyna Biesiekierska.

Prace na konkurs przyjmowane 
są do 31 grudnia. Wydrukowane 
zdjęcia należy przesyłać pocztą na 
adres: ZNPO, ul. Kubiny 10/12, 42-
200 Częstochowa z dopiskiem „PA-
RAOLIMPIADA FOTOGRAFICZNA” 
Prace można przynieść osobiście do 
sekretariatu szkoły. Do każdej pracy 
należy dołączyć wypełniony kwestio-
nariusz zgłoszeniowy (www.foto.
znpo.pl). Wymagania techniczne fo-
tografii nadsyłanych drogą poczto-
wą: zdjęcia powinny być w formacie 
20x30cm lub większe. Równorzęd-
nie organizowany jest także konkurs 
plastyczny, o tym samym temacie. 
Regulamin dostępny na www.foto.
znpo.pl . Wszelkie informacje na te-
mat konkursu można uzyskać pod 
numerem: 601 323 174.

 kg

http://www.pomagamy.im/
http://www.foto.znpo.pl/
http://www.foto.znpo.pl/
http://www.foto.znpo.pl/
http://www.foto.znpo.pl/
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Kolejny konkurs

Najpiękniejsze 
zimowe witryny

Klimatycznie za-
aranżowane witryny to 
nieodłączny element 
zimowego wystroju 
Częstochowy. W tym 
roku po raz kolejny 
miasto nagrodzi te naj-
bardziej urokliwe.

Tradycyjnie przed 
świętami niektóre witry-
ny sklepowe zmieniają 
się nie do poznania. Są 
pięknie przystrojone 
bombkami, choinkami, 
brokatem, mikołajami, 
aniołkami... Otulone cie-
płym światłem z bożona-
rodzeniowymi dekoracja-
mi wzbudzają radość 
i atmosferę wyczekiwa-
nia na najpiękniejsze 
Święta. Zapraszają do 
odwiedzenia sklepów 
i dodają uroku miejskiej 
przestrzeni. Z tego też 
powodu Urząd Miasta 
Częstochowy zachęcając 
do współtworzenia nieza-
pomnianej, magicznej 
atmosfery świątecznej, 
zaprasza właścicieli pla-
cówek handlowo-usługo-
wych do przygotowania 
w obrębie witryny deko-
racji o tematyce bożona-
rodzeniowej i wzięcia 
udziału w konkursie na 
najpiękniejszą witrynę 
świąteczną. 

Właściciele sklepów, 
punktów gastronomicz-
nych i usługowych, któ-
rzy zadbali o zimowe 
aranżacje witryn, mogą 

zgłaszać się do 12 grud-
nia. W dniach 13-15 
grudnia oceni je spe-
cjalna komisja. Trzy 
najpiękniejsze witryny 
zostaną uhonorowane 
nagrodami pieniężny-
mi. Ogłoszenie wyników 
konkursu i wręczenie 
nagród tradycyjnie od-
będzie się podczas 11. 
Targów Bożonarodze-
niowych „Gwiazdkowa 
Aleja”.

Warunkiem udziału 
w konkursie jest wy-
pełnienie karty zgłosze-
nia. Można ją pobrać 
poniżej lub w siedzibie 
Wydziału Kultury, Pro-
mocji i Sportu UM, 
w Alei Najświętszej Ma-
ryi Panny 45a, od po-
niedziałku do piątku, 
od godz. 7.30 do 15.30. 
Wypełnioną kartę nale-
ży przesłać na adres 
mailowy: kps@czesto-
chowa.um.gov.pl lub 
złożyć osobiście w sie-
dzibie Wydziału Kultu-
ry, Promocji i Sportu.

Szczegółowych infor-
macji dotyczących kon-
kursu udziela Pełno-
mocnik Prezydenta 
Miasta ds. Estetyki 
Miasta, tel. 34 3707465.

kg

dirty dancing
music & dance show

tribute to

Częstochowa /10.01.2018

BILETY DOSTĘPNE NA WWW.TIXER.PLorganizator:
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Ekologiczne Boże Narodzenie

Trudne, ale możliwe

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

KALENDARZ EKOLOGICZNY
GRUDZIEŃ

10 Międzynarodowy Dzień Praw Zwierząt 
11 Międzynarodowy Dzień Terenów Górskich
20 Dzień Ryby
22 Pierwszy Dzień Zimy

Za innowacje ekologiczne

Klon 2017 dla oczyszczalni „Warta”
Częstochowska Oczyszczal-

nia Ścieków „Warta” laureatem 
„Klonów 2017”. Wyróżnienie 
przyznawane jest firmom i in-
stytucjom, realizującym swoją 
działalność z korzyścią dla śro-
dowiska naturalnego.

Wręczenie nagród odbyło się 23 
listopada podczas gali w Warsza-
wie. „Klony 2017” wręczono w 
trzech kategoriach: Znaczący efekt 
ekologiczny, Firma ekologicznie i 
społecznie zaangażowana i inno-
wacja ekologiczna. W tej ostatniej 
główną nagrodę otrzymała Oczysz-
czalnia Ścieków „Warta” S.A. Wy-

różnienie przyznano za moderniza-
cję miejskiej oczyszczalni ścieków, 
co przyczyniło się do poprawy śro-
dowiska naturalnego.

„Klony” przyznawane są co-

rocznie przez Bank Ochrony Śro-
dowiska i Fundację BOŚ. Główne 
kryteria, jakimi kierują się orga-
nizatorzy konkursu to rozwój biz-
nesu w harmonii ze środowiskiem 
naturalnym, społeczna wrażli-
wość i poprawa jakości życia 
mieszkańców regionów. Tegorocz-
ną galę główną poprzedziło jede-
naście wydarzeń regionalnych, 
podczas których ponad pięćdzie-
sięciu klientów BOŚ odebrało wy-
różnienia w kategoriach: „Inno-
wacja ekologiczna”, „Znaczący 
efekt ekologiczny” oraz „Firma 
ekologicznie i społecznie zaanga-
żowana”. kg

Mały apetyt na prąd
Pozostaje jeszcze kwestia 

oświetlenia. I nie chodzi tu o 
lampki migające, pulsujące, 
białe czy kolorowe, a o ich ener-
gooszczędność.   Szacuje się, że 
sznur 100 lampek świątecz-
nych włączany na 10 godzin 
dziennie przez 12 dni powoduje 
wytworzenie dwutlenku węgla, 
w ilości takiej, która by wystar-
czyła do napełnienia 60 balo-
nów. Warto więc poszukać lam-
pek energooszczędnych. Naj-
lepszym rozwiązaniem są diody 
LED, które słyną z małego ape-
tytu na prąd. W testach Consu-
mer Reports LED-y zużyły od 1 
do 3 kilowatogodzin (tradycyjne 
lampki pochłonęły od 12 do 105 
kWh).

Przemyślane prezenty
Przemyślane prezenty, tra-

fiające w gust obdarowanego, 
sprawią o wiele więcej radości 
niż nawet drogie, ale zupełnie 
nietrafione. Dobrym pomy-
słem są prezenty DIY (ang. do 
it yourself), czyli własnoręcz-

nie zrobione, np. przetwory, 
ciasteczka. Jeśli nie masz ta-
lentu, kup prezenty eko - 
ekokosmetyki, ubrania, 
książki o ekologii. Sprawdzaj, 
gdzie, jak i z czego został wy-
produkowany prezent, który 
chcesz kupić. Zwracaj uwa-
gę, żeby nie był nadmiernie 
opakowany. Możesz także po-
darować prezent, który nie 
jest rzeczą: karnet na fitness, 
do spa, bilety do teatru. To 
też jest w stylu eko. Pamiętaj, 
że najlepszym (i bezcennym) 
prezentem dla najbliższych 
jest czas spędzony z nimi. Na 
zakupy prezentowe i spożyw-
cze wybieramy się z płócien-

ną ekotorbą wielorazowego 
użytku.

Wielkie śmieci
Należy także pamiętać, że wiel-

kie świętowanie to także wielkie 
śmieci. Obrońcy środowiska na-
mawiają, by jak najczęściej ku-
pować produkty „na wagę” i uży-
wać  opakowań  wielorazowego 
użytku. Wybierając opakowania 
prezentów, można kupić papier z  
recyklingu. To ważne, bo rocznie 
każdy z nas produkuje średnio 
ok. 300 kg śmieci, a co trzeci 
śmieć w koszu to opakowanie. 
By to zmienić, trzeba pamiętać o 
zasadzie 3R - reduce, reuse, re-
cycle, czyli: ograniczaj, używaj 
ponownie, odzyskuj.  

Czekaja nas nawałnice, ale nie śnieżne, a handlowe, które 
przetoczą się przez nasze sklepy, które już teraz na oścież 
otwarły drzwi prze klientami spragnionymi świątecznych zaku-
pów. Sprzedawcy będą nas kusić i mamić, abyśmy tylko wyszli 
ze sklepów z torbami pełnymi kolorowych pakunków. Ekolo-
giczne Święta Bożego Narodzenia? To trudne, ale możliwe, 
choć będzie kosztowało nieco wysiłku. Tradycyjne bowiem 
święta są bardzo nieekologiczne. Z reguły wygląda to tak: na 
początek wielkie sprzątanie, podczas którego zużywamy mnó-
stwo chemicznych środków czyszczących. Potem wielkie zaku-
py – prezenty i dużo jedzenia, którego potem nie ma kto zjeść. 
A wszystko to w biegu, w nerwowej atmosferze, w której łatwo 
o kłótnie i spięcia. A przecież nie musi tak być.

Na jedzenie przeciętny Polak wydaje miesięcznie ok. 670 zł, a na 
ubrania i inne produkty – ok. 200 zł. Podobną kwotę – ok. 720 zł 
wydamy w tym roku tylko na same święta. Najniższe wydatki po-
niosą osoby najuboższe, o dochodach do 2 tys. zł na całe gospodar-
stwo domowe – będzie to kwota ok. 380 zł. Rodziny, których zarob-
ki przekraczają 5 tys. zł, na świąteczne zakupy przeznaczą nato-
miast średnio do 1 tys. zł. Aż 40 proc. Polaków deklaruje, że nie bę-
dzie ograniczać się do najtańszych produktów. (według prognoz Ba-
rometru Providenta).

Przygotowania do Świąt warto 
zacząć od  zaplanowania zaku-
pów. Na początek wigilijne menu, 
bo święta jest to czas, w którym 
marnuje się  – niestety – dużo 
żywności. Pomocne może być 
przygotowanie listy produktów. 
W ten sposób możemy uniknąć 
niepotrzebnych zakupów, podej-
mowanych pod wpływem chwili.  
Zwłaszcza, że już od początku 
grudnia, okna wystawowe skle-
pów kuszą promocjami i przece-
nami. Kupujemy więcej, wydaje-
my więcej i więcej zużywamy.

Sprawa karpia
Jak co roku rozgorzeje dys-

kusja o niehumanitarnej tra-
dycji kupowania żywego kar-
pia. Wprawdzie obowiązuje 
prawo, które nie pozwala 
sprzedawać żywych zwierząt 
w foliowej torebce lub papie-
rze, tylko w odpowiedniej 
wielkości naczyniu z wodą, 
ale niczego to nie zmienia, bo 
prawo to nie jest egzekwowa-
ne. Karpie cierpią bowiem 
jeszcze przed kupnem. Po wy-
łowieniu są transportowane 
w ścisku, potem w sklepie 
stłoczone w ciasnym pojem-
niku z niewielką ilością wody, 
duszą się, nadrywają sobie 
płetwy i skrzela. Nie potrafi-
my też prawidłowo ogłuszyć 
karpia, który budzi się w trak-
cie np. usuwania łusek.

Najlepszym więc zrezygno-
wać z zakupu żywych karpi, a 
wtedy sklepy nie będą ich za-
mawiać. Nie ma żadnego ra-
cjonalnego powodu, aby aku-
rat te ryby kupować żywe i 
uśmiercać samodzielnie, 
zwłaszcza że ryby śnięte albo 
zestresowane są po prostu 
niesmaczne. Dodajmy przy 
tym, że chociaż karpia hoduje 
się w Polsce od dawna (do 
Polski trafił w XIII w.), jednak 
podczas Wigilijnej kolacji tra-
dycyjnie jadano różne ryby – 
łososie, jesiotry, sumy, kara-
sie, węgorze czy szczupaki. 
Dopiero w PRL-u wylansowa-
no karpia jako danie wigilijne. 
Produkcja tych ryb wypełnia-
ła braki w handlu.

Mniej egzotyki
Kupując jedzenie na świątecz-

ny stół – radzą ekolodzy – trzeba 
pamiętać o odległości, jaką poko-
nuje żywność zanim trafi na ta-
lerz. Im więcej tzw. food miles, 
tym większe koszty transportu 
i szkód, jakie on wyrządza, 
a mniejsze wartości odżywcze. 
Warto przyjąć zasadę „mniej eg-
zotyki – więcej tradycji”. Dlatego 
zwróćmy uwagę na nasze trady-
cyjne potrawy, takie jak pierogi 
z kapustą, barszcze czerwony czy 
bigos z grzybami, których skład-
niki znajdziemy w każdym mniej-
szym sklepie.  

Choinka sztuczna,  
czy prawdziwa?

Odpowiedź na to pytanie 
jest trudna. Choinki natu-
ralne, „zużyte” albo nie-
sprzedane, nie stanowią za-
grożenia dla środowiska, bo 
wyrzucone szybko się roz-
kładają. Mogą być także uży-
te na opał albo jako karma 
dla zwierząt w zoo. Nadają 
się również do recyklingu – 
można też przerobić na na-
wóz. Natomiast sztuczne 
choinki z polichlorków roz-
kładają się ok. 400 lat. Jed-
nak sprawa nie jest tak jed-
noznaczna, jeżeli weźmiemy 
pod uwagę czas użytkowa-
nia choinki. Badania poka-
zują, że jeśli drzewka sztucz-
nego będziemy używać po-
nad 20 lat, będzie ono bar-
dziej ekologiczne niż natu-
ralne.

Dobrym rozwiązaniem jest 
choinka w doniczce – warto 
tylko zawczasu znaleźć jej 
docelowe miejsce. Kupując 
ją, trzeba sprawdzić, czy sys-
tem korzeniowy nie jest 
uszkodzony.

Mając odrobinę chęci i dobry 
pomysł z niepotrzebnych już 
przedmiotów możemy przygoto-
wać oryginalne świąteczne i za-
razem ekologiczne ozdoby. 
Obok nich na choince warto za-
wiesić łańcuch z lampkami ty-
pu LED, które pobierają mniej 
prądu. Pamiętajmy, by wyłą-
czyć je gdy śpimy, nie tylko ze 
względów środowiskowych, ale i 
bezpieczeństwa.

http://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/slownik-terminow-prawnych/opakowania
http://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/recykling
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„Foliówki” wspomogą walkę ze smogiem
Wicepremier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że część wpływów z opłat za torebki folio-

we zasili walkę ze smogiem w tych miastach, w których problem jest największy.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała raport, według którego na 50 europej-

skich miast najbardziej zanieczyszczonych smogiem aż 33 jest z Polski. W pierwszej piątce 
znajdują się Żywiec, Pszczyna, Rybnik i Wodzisław Śląski. 

Miasta te wspomożone zostaną finansowo na walkę ze smogiem z części wpływów z opłat 
za „foliówki”. Powstaną tam specjalnie dedykowane programy walki z tym zjawiskiem.

– Podjęliśmy decyzję, by szybciej starać się walczyć ze smogiem w miastach, które wska-
zane zostały przez WHO jako najbardziej zanieczyszczone. Tam jest 33 miast na 55 najbar-
dziej zanieczyszczonych w całej UE. W tych 33 miastach chcemy zaproponować jednostkowe 
programy, na które potrzebne będzie wsparcie m.in. z tej ustawy o torebkach foliowych. 
Część środków budżetowych na pewno będzie przesunięta na walkę ze smogiem w tych mia-
stach – zapowiedział Morawiecki.

Sejm uchwalił nowe Prawo 
wodne, które musi być zgodne 
z unijną dyrektywą wodną. 
Ustawa trafi teraz pod obrady 
Senatu.

Rząd zapewnił równocześnie, 
że nie spowoduje to wzrostu cen 
za wodę dla przeciętnego miesz-
kańca. 

– W Senacie zostaną zgłoszo-
ne odpowiednie poprawki do 
projektu ustawy o Prawie wod-
nym, żeby zabezpieczyć przed 
możliwością niekontrolowanych 
podwyżek cen wody – mówiła 
w Sejmie premier Beata Szydło.

Więcej płacić mają np. rolni-
cy posiadający duże gospodar-
stwa, producenci napojów i in-
ni przedsiębiorcy pobierający 
dużą ilość wody, jednak jej po-
bór do 5 tysięcy litrów na dobę 
ma być bezpłatny.

Wiceminister Środowiska Ma-
riusz Gajda twierdził, że opłaty 
dla przeciętnych mieszkańców 
wzrosną dopiero w 2019 roku, 
chociaż liczniejsze rodziny będą 
musiały płacić więcej o ok. 20 
złotych już w roku 2018. Pod-
czas prac w Sejmie wiceminister 
środowiska przyznawał również, 

że ustawa jest „trudna i skom-
plikowana”. Zaznaczył przy tym, 
że zapisane są w niej maksymal-
ne stawki opłat za wodę i „do 
tych stawek prawdopodobnie 
będziemy dochodzić nie w ciągu 
czterech lat, a raczej pięciu-sze-
ściu”. Przekonywał też, że woda 
jest takim samym surowcem jak 

każdy inny, a dodatkowo w Pol-
sce jest ona bardzo tania. 

Nowe przepisy mają spełnić 
warunki wstępne unijnej Ramo-
wej Dyrektywy Wodnej (RDW), 
co pozwoli wykorzystać 3,5 mld 
euro z funduszy europejskich 
m.in. na inwestycje przeciwpo-
wodziowe. Ustawa implementuje 

w sumie osiem unijnych dyrek-
tyw - m.in. ściekową i azotano-
wą, wprowadza zmiany do 45 
obowiązujących ustaw.

Zastrzeżenia do projektu Rady 
Ministrów w sprawie opłat za 
usługi wodne ma jednak mini-
ster energii Krzysztof Tchórzew-
ski. W przesłanym do Minister-
stwa Środowiska stanowisku za-
znacza, że projektowana wyso-
kość opłat za usługi wodne bę-
dzie miała bezpośrednie przeło-
żenie na wzrost kosztów w elek-
troenergetyce i górnictwie.

W swoim piśmie minister 
twierdzi, że wzrost kosztów wy-
twarzania energii elektrycznej 
i ciepła zostanie odzwierciedlony 
w cenach energii, ostatecznie ob-
ciążając polskie społeczeństwo 
i przemysł oraz wpływając na po-
ziom konkurencyjności polskiej 
gospodarki.

Po uchwaleniu Prawa wodne-
go premier Beata Szydło zapew-
niała, że ceny wody nie wzrosną, 
ale nowe stawki mogą odczuć 
przedsiębiorcy, a przez to – tak-
że mieszkańcy. Wyższe ceny wo-
dy dla sektora elektroenergetyki 
i górnictwa to bowiem droższy 
prąd i ciepło dla każdego Polaka.

Tchórzewski wnosi z tego po-
wodu o obniżenie zaproponowa-
nych w projekcie rozporządzenia 
stawek opłat w odniesieniu do 
sektora energii, aby uchronić 
Polaków przed nadmiernymi 
podwyżkami cen prądu i ciepła.

Naliczanie opłat za wodę okre-
śla projekt rozporządzenia Mini-
sterstwa Środowiska z 7 listopa-
da, które jest aktem wykonaw-
czym Prawa wodnego. Minister-
stwo Energii zwraca jednak uwa-
gę na brak precyzyjnych przepi-
sów dotyczących wód opado-
wych i roztopowych.

– Nie wiadomo dokładnie w ja-
ki sposób Wody Polskie będą na-
liczały opłaty, np. w jaki sposób 
będą pozyskiwały od podmiotów 
zobowiązanych do wnoszenia 
opłat zmiennych informacje nt. 
parametrów ścieków – czytamy 
w stanowisku Ministra Energii.

Minister Krzysztof Tchórzew-
ski proponuje rozważyć określe-
nie późniejszego niż projektowa-
ny terminu wejścia w życie roz-
porządzenia, podkreślając m.in. 
że odpowiednio długie vacatio le-
gis jest niezbędne do dokonania 
przeglądów pozwoleń wodno-
prawnych.

Zastrzeżenia Ministra Energii

Czy Prawo wodne podroży prąd i ciepło?

Od 1 stycznia 2018 r. 
lekkie torby na zakupy 
z tworzywa sztucznego nie 
będą już oferowane za dar-
mo w punktach sprzedaży. 
W jednostkach handlu de-
talicznego i hurtowego 
wprowadzona zostanie do-
datkowa opłata za lekką 
torbę na zakupy z tworzy-
wa sztucznego (opłata recy-
klingowa), która będzie do-
liczona do obowiązującej 
już ceny torby. Opłata re-
cyklingowa obejmie lekkie 
torby na zakupy z tworzy-
wa sztucznego o grubości 
do 50 mikrometrów – 
obecnie najczęściej wyda-
wane w jednostkach han-
dlowych przy kasie.

Obowiązek nowelizacji 
ustawy o gospodarce opako-
waniami i odpadami opako-
waniowymi wymusiła na 
Polsce dyrektywa z 29 kwiet-
nia 2015 r. zalecająca 
zmniejszenie zużycia lekkich 

plastikowych toreb. Zasad-
niczym celem zmiany usta-
wy o gospodarce opakowa-
niami i odpadami opakowa-
niowymi oraz niektórych in-
nych ustaw jest dostosowa-
nie polskiego prawa do prze-
pisów dyrektywy Parlamen-
tu Europejskiego i Rady (UE) 
2015/720 z dnia 29 kwiet-
nia 2015 r. (ustawa wprowa-
dza odpłatność za wydanie 
lekkiej torby na zakupy z 
tworzywa sztucznego w po-
staci opłaty recyklingowej). 
Opłata ma być pobierana za 
torby z tworzywa sztucznego 
o grubości do 50 mikrome-
trów, czyli te najczęściej wy-
dawane dziś w sklepach przy 
kasie. Wyłączone z niej będą 
bardzo lekkie torby o grubo-
ści poniżej 15 mikrometrów, 
ale tylko pod warunkiem, że 
będą wymagane ze względów 
higienicznych lub oferowane 
jako podstawowe opakowa-
nie żywności luzem, jeżeli ta-
kie działanie zapobiega mar-

nowaniu żywności. Przyjęto, 
że opłatę recyklingową po-
biera przedsiębiorca prowa-
dzący jednostkę handlu de-
talicznego lub hurtowego od 
nabywającego lekką torbę na 
zakupy z tworzywa sztuczne-
go przeznaczoną do pakowa-
nia produktów oferowanych 
w tej jednostce.

Opłata ponoszona przez 
konsumenta będzie składała 
się z właściwej ceny torby 
oraz doliczonej do niej opłaty. 
Maksymalna stawka opłaty 
recyklingowej wynosi 1 zł za 
jedną sztukę lekkiej torby na 
zakupy z tworzywa sztuczne-
go, natomiast rzeczywista 
stawka opłaty recyklingowej 
zostanie określona w drodze 
rozporządzenia. Pobrana 
opłata recyklingowa stanowić 
będzie dochód budżetu pań-
stwa i ma być wnoszona do 
dnia 15 marca roku następu-
jącego po roku kalendarzo-
wym, w którym została po-
brana.

Czyste środowisko

Zapłacimy za „foliówki”

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w KatowicachKolumny 7 i 8 opracował DF

Restrykcyjne normy

Piece tylko najwyższej klasy
Od 1 października obowiązuje 

rozporządzenie, które zaostrza nor-
my emisyjne dla domowych kotłów 
grzewczych. Regulacja przewiduje 
restrykcyjne wymagania dla kotłów 
produkowanych i instalowanych w 
Polsce. Rozwiązania dotyczą ko-
tłów do 500 kW, czyli tych używa-
nych w gospodarstwach domowych 
oraz małych i średnich zakładach.

Zgodnie z rozporządzeniem kotły 
grzewcze, które zostały wyproduko-
wane do 1 października br., będzie 
można wprowadzać do obrotu i do 
użytkowania do końca czerwca 2018 
r. Ministerstwo Rozwoju tłumaczyło, 
że ten okres przejściowy ma pozwolić 
na sprzedaż i instalację kotłów, które 

zostały wyprodukowane jeszcze przed 
wejściem w życie tej regulacji.

Od lipca 2018 r. w Polsce nie bę-
dzie można produkować ani instalo-
wać pieców o niższej niż piąta klasie 
emisyjności. W kotłach nie będzie 
można też instalować rusztów awa-
ryjnych, które najczęściej służą do 
spalania odpadów komunalnych.

O wprowadzenie zakazu produkcji 
i stosowania mało ekologicznych pie-
ców grzewczych, tzw. kopciuchów, od 
lat postulowały środowiska ekolo-
giczne. Informowały one, że rocznie 
na 200 tys. sprzedawanych pieców, 
blisko 3/4 to tanie urządzenia o ni-
skich standardach emisyjnych.

Nowinki ekologiczne

Żubrom zaczyna być ciasno
W polskich lasach żyje wolno ok. 

1,5 tys. żubrów, konkretnie w pię-
ciu stadach: białowieskim, borec-
kim, knyszyńskim, w Bieszcza-
dach, i w Zachodniopomorskiem. 
To jedna czwarta wszystkich 
wolnożyjących żubrów na świecie.

Zaczyna już im być jednak ciasno. 
Dlatego też naukowcy i leśnicy szuka-
ją nowych miejsc, w które można by 
przesiedlić te zwierzęta. Uważają, że 
stada powinny być mniejsze i bardziej 
rozporoszone. „Te, które mamy są już 
zbyt duże, a miejsca, w których teraz 
żyją żubry przestają zaspokajać ich 
potrzeby” – mówi prof. Wanda Olech-
-Piasecka ze Szkoły Głównej Gospo-
darstwa Wiejskiego. Jako przykład 
stad, które są już zbyt duże wskazała 
m.in., to z Białowieży, które na koniec 
ubiegłego roku liczyło 522 zwierzęta, 
czy boreckie, które ma 111 zwierząt. 
Tymczasem z wyliczeń naukowców 
wynika, że maksymalna wielkość sta-
da w mazurskiej Puszczy Boreckiej to 
95 żubrów.

Gdy stada są zbyt duże żubry za-
czynają wchodzić w szkodę rolni-
kom i leśnikom. Ponieważ zwierzęta 
te nie mają w przyrodzie natural-
nych wrogów, więc stada się rozra-
stają – podkreśla prof. Olech-Pia-
secka. – „Gdyby było 15, czy 18 
mniejszych moglibyśmy spokojnie 
mieć w polskich lasach w sumie ok. 
2 tys. żubrów” – uważa prof. Olech-
-Piasecka.

Podobnego zdania są inni na-
ukowcy, a także leśnicy, którzy pod-
kreślają, że warunki bytowe obec-
nych stad pogarszają się nie tylko ze 
względu na ich liczebność, ale też 
z powodu grodzenia łąk przy lasach 
i w samych lasach, czy budowania 
domów w bezpośredniej bliskości la-
sów.

Zaczęto już nawet  poszukiwać 
nowych miejsc dla polskich żubrów. 
Pod uwagę brane są puszcze: Augu-
stowska, Romincka, czy Piska. Wy-
mienia się też Puszczę Napiwodzko-
-Ramucką (między Olsztynem, 
Szczytnem i Nidzicą) oraz Beskid.
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FINANSE

LOMBARDY

LOMBARD KAPS 
20 lat doświadczenia

RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

Al. NMP 1, tel. 34 361-39-50
Al. NMP 16, tel. 34 324-68-31

Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24
www.kapssc.pl

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

złota, gsm, rtv, komputerów.
l Cz-wa, al. NMP 3, 

tel. 34 365 53 14
l Stary Rynek (DH „Puchatek”),  

tel. 34 368 19 45
l Kłobuck, Rynek, Jana Pawła II 12 

tel. 34 317 36 09

MOTORYZACJA

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

MOTORYZACJA

MEBLE

MEBLE / MOTORYZACJA

MEDYCYNA

POGRZEBY

WAGI

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI

— SPRZEDAM MIESZKANIE —

SPRZEDAM – dwupokojowe mieszkanie 48 
m2 w dzielnicy Tysiąclecie. Czwarte piętro 
w wieżowcu, okna PCV południe-zachód, 

balkon. Kuchnia z meblami na wymiar 
i sprzętem AGD. Duży salon po remoncie. 
Sypialnia z wyjściem na balkon. Łazienka 

w glazurze z wanną oraz przedpokój  
z szafą. Mieszkanie czyste i zadbane. Na 

podłogach panele i płytki. W cenie sprzedaży 
wliczone całe wyposażenie mieszkania. 

Blisko uczelnie, sklepy, szkoła, komunikacja 
miejska.  Bardzo atrakcyjna cena 149 000 zł. 

Tel. 661 117 931

n SPRZEDAM mieszkanie w Krakowie przy ul. 
Dąbrowskiego – niedaleko Parku Wodnego 34 m2, 
TBS, po remoncie. Duży balkon na południe. 
Cena 110.000 zł. Ewentualnie wynajmę za 1.300 
zł/m-c. Tel. 602 307 570

— SPRZEDAM DZIAŁKĘ —
n SPRZEDAM działkę w ROD w Krakowie. 440 m2, 

prąd, woda., tuje, świerki. Przy M1 i Tauron Arena. 
Z domkiem drewnianym i tarasem. Cena 16.800 zł. 
Tel. 796 307 890 

SPRZEDAM
— WYPOSAŻENIE WNĘTRZ —

n SPRZEDAM fotel ANNE, kremowy. NOWY!. 
Rama w kolorze drewna brzozowego, przyjemna 
bawełniana tapicerka. Wartość 149 - sprzedam 
za 100 zł. Tel. 504 563 612

n SPRZEDAM nowiutkie siedzisko dla psa o 
wymiarach 58 / 44 cm. Tel. 504 563 612

n SPRZEDAM garnek kamienny, wys. 26 cm, 
średnica 23 cm. 1 kg wełny „szetland” –kolor 
ciepły beż. Tel. 504 563 612

n SPRZEDAM NOWE futro sztuczne niebiesko-
perłowe na dość dużą osobę. Cena do 
negocjacji. Tel. 504 563 612

n SPRZEDAM nowiutkie siedzisko dla psa o 
wymiarach 58 / 44 cm. Tel. 504 563 612

n SPRZEDAM TANIO 1) nowe ubranko zimowe 
granatowe dla pieska średniej wielkości; 2) 
smycz, obrożę; 3) podwójną miseczkę na karmę; 
4) bidon turystyczny na wodę z poidełkiem. 
Dodatkowo oddam GRATIS siedzisko używane. 
Tel. 504 230 153

n SPRZEDAM torbę myśliwską, skóra żółta z 
frędzlami, buciki ciepłe dziecięce 14 cm, 15 cm 
(dwie pary). Klocki „Lego” komplet, warsztat 
drewniany tkacki (mały) – zabytek. Szeleczki dla 
kotka (czerwone). Tel. 504 563 612

PRACA
— DAM PRACĘ —

Przyjmę do pracy w klubie fitness na 
stanowisko TRENERA osobę ambitną 

i chętną do pracy z ludźmi. Mile widziane 
osoby po fizjoterapii lub z kursami instruktora 

fitness oraz trenera personalnego. 
Szczegóły pod nr telefonu 509083929 

CV proszę przesyłać na adres mailowy 
izabela211@wp.pl 
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Matura próbna  
już za nami

W życiu każdego z nas przycho-
dzą chwile, kiedy to musimy sta-
wiać czoła nowym, trudnym wy-
zwaniom. Powoli zbliżamy się do 
końca naszej szkolnej podróży; w 
maju czeka nas egzamin dojrzało-
ści, ale wcześniej, na szczęście dla 
nas, jest też matura, tylko próbna.

Ma nas sprawdzić, czy wszystko, 
co przekazywali nam nauczyciele, 
mamy przyswojone i opanowane. 
Wszyscy przecież chcemy uzyskać 
na majowym egzaminie dojrzałości 
satysfakcjonujące nas wyniki. 

Od początków naszej edukacji w 
szkole ponadgimnazjalnej jesteśmy 
do tego egzaminu przygotowywa-
ni. Jak przystało na uczniów klas 
trzecich mamy za sobą sporą ilość 

kartkówek, sprawdzianów i testów. 
Matura w listopadzie jest próbą ge-
neralną naszych dotychczasowych 
przygotowań. Nie chcemy zawieść 
naszych rodziców, nauczycieli ani 
samych siebie. 

I jeszcze jedno! Wykorzystajmy 
listopadową próbę naszej wiedzy i 
umiejętności, jako sposób na walkę 
z egzaminacyjnym stresem. Za kil-
ka miesięcy, w maju, poznamy 
prawdziwe znaczenie słowa MATU-
RA. Nie wierzcie tym, którzy głoszą, 
że matura to bzdura. Matura to 
klucz do drzwi, za którymi znajduje 
się nasz przyszły życiowy sukces.

Kamila Kolińska, Paulina Krzak (III A)
opieka redakcyjna: mgr Margarita Janik

Wizyta w greckiej Ioanninie
13 listopada 2017 r. zespół nauczy-

cieli naszego liceum w składzie: dy-
rektor szkoły mgr Andrzej Rydz oraz 
nauczycielka języka angielskiego mgr 
Anna Kurzacz i nauczyciel informatyki 
mgr Grzegorz Purgal udali się z wizytą 
do greckiego miasta Ioannina w ra-
mach projektu pt. „Motywacyjny 
most wsparcia, czyli partnerstwo 
międzynarodowe na rzecz wzmacnia-
nia potencjału szkoły”. 

Przez trzy dni (14.11-16.11.2017 r.) 
poznawaliśmy 11th Junior High 
School mieszczącą się na obrzeżach 
Ioanniny - malowniczego miasteczka 
w północnej Grecji. Koordynatorka 
projektu ze strony szkoły partnerskiej 
wraz z grupą zaangażowanych na-
uczycieli wprowadzili nas w realia 
szkoły. Mieliśmy okazję obejrzeć cały 
budynek, począwszy od sekretariatu i 
gabinetu dyrektora poprzez pokój na-
uczycielski, pracownie: komputero-
wą, matematyczną, fizyczno-che-
miczną i biologiczną wraz z ich nowo-
czesnym wyposażeniem. Ponadto zo-
staliśmy zaproszeni na obserwacje 
kilku lekcji, tj. matematyki, chemii, in-
formatyki i języka angielskiego. Pomi-
mo, że odbywały się one w języku 
greckim, doskonale poczuliśmy at-
mosferę zajęć. Zobaczyliśmy zacho-
wanie, reakcje uczniów i sposób pra-
cy nauczyciela. 

Oprócz powyższych działań odbyli-
śmy szereg rozmów z dyrektorem 
szkoły i nauczycielami poszczegól-
nych przedmiotów. Pytaliśmy o nur-
tujące nas kwestie, czyli m.in. moty-
wację do nauki przedmiotów ścisłych 
czy frekwencję uczniów, w odpowie-
dzi uzyskując wyczerpujące i pomoc-
ne wyjaśnienia. Na szczególną uwagę 
zasługują metody stosowane przez 
nauczyciela biologii, chemii i fizyki (w 
jednej osobie), który poza tym, że 
dysponuje nowoczesnymi pomocami 

dydaktycznymi w swojej pracowni, 
posiada również zdolności artystycz-
ne. Nie bez związku okazują się one 
bardzo użyteczne w pracy ścisłowca. 
Jako dowód można przytoczyć po-
mysł na własnoręczne ulepienie z 
plasteliny np. narządu ludzkiego i 
umieszczenie go na pierwszej ławce 
lub w innym widocznym miejscu. 

Uczniowie zawsze wykazują żywe 
zainteresowanie nowym obiektem w 
pracowni, dociekają co to jest, zadają 
inne pytania związane z obserwowa-
nym przedmiotem i w ten sposób sa-
moistnie zaczyna się dyskusja, w myśl 
zasady, od ogółu do szczegółu. Zain-
trygowało nas także pewne zdanie 
wypowiedziane przez nauczycielkę 
matematyki - bardzo doświadczone-
go pedagoga, która wzorem swoich 
antycznych przodków, zdaje się być 
doskonałym taktykiem i filozofem: 
„Idę powoli, ponieważ się spieszę”. 
Sentencję tę uczniowie słyszą, kiedy 
są zbyt niecierpliwi, zbyt szybko chcą 
rozwiązać zadanie i w rezultacie po-
pełniają błędy. 

Jeśli chodzi o sprawy wychowaw-
cze, które także znajdują się w obsza-
rze naszego zainteresowania, dowie-

dzieliśmy się, że greccy uczniowie 
rzadko opuszczają lekcje i chętnie 
biorą udział w zajęciach pozalekcyj-
nych. Jednak to co nas najbardziej za-
skoczyło, to fakt, że w Grecji istnieje 
całkowity, odgórny zakaz korzystania 
z telefonów komórkowych w szkole 
przez uczniów. 

Oczywiście nie samą pracą czło-
wiek żyje. Poza pobytem w szkole, 
mieliśmy okazję zwiedzić Ioanninę i 
jej okolice. Było to kolejne fantastycz-
ne i zaskakujące doświadczenie, jako 
że zobaczyliśmy Grecję, której więk-
szość nas Polaków nie zna. Ioannina - 
65 tys. miasto niedaleko granicy z Al-
banią to stolica regionu Epirus. Leży 
nad jeziorem, w otoczeniu gór, jest 
pełne urokliwych kamieniczek, wą-
skich ulic, kafejek, a góruje nad nim 
zamek - dawna siedziba bohatera 
Epirejczyków - Ali Paszy. 

Z żalem, ale bogatsi o wiedzę i nowe 
doświadczenia, pożegnaliśmy się z na-
szymi greckimi gospodarzami i piękną 
Ioanniną. Liczymy, że i my będziemy 
mieć szansę przyjąć nowopoznanych 
greckich przyjaciół w Częstochowie i 
ugościć ich w naszej szkole. 
Dyrektor szkoły: mgr Andrzej Rydz, mgr 

Anna Kurzacz, mgr Grzegorz Purgal

Pierwsi zainteresowani nauką 
w V LO już po wizycie  

w naszej szkole
Wybór szkoły ponadgimnazjalnej 

to niewątpliwie jedna z ważniej-
szych decyzji w życiu młodego czło-
wieka. Z nią wiążą się dalsze losy, 
a wybór placówki najczęściej wska-
zywany jest na podstawie ulubio-
nych przedmiotów lub zaintereso-
wań. Z pewnością więc nie jest to 
decyzja, którą powinno się podej-
mować pochopnie. To właśnie te 
aspekty zadecydowały o tym, że 
mieliśmy już przyjemność gościć 
uczniów ze Szkoły Podstawowej im. 
H. Sienkiewicza w Konopiskach 
z wygasającymi oddziałami gimna-
zjalnymi. 

Mimo tego, że czas, na wybranie 
swoich preferowanych szkół jest 
jeszcze odległy, to w głowach 
uczniów pojawiają się już pewne 
pomysły i wskazania. W środę - 15 
października do naszego liceum za-
witali pierwsi zainteresowani podję-
ciem u nas nauki. Młodzież szkolna 

z Konopisk zjawiła się tuż po godzi-
nie 12:30. Zostali przywitani bardzo 
serdecznie przez uczniów klasy IIB, 
a także panią wicedyrektor – mgr 
Małgorzatę Witek. 

Po krótkim powitaniu, z dużym 
zapałem przystąpiliśmy do opro-
wadzania naszych gości. W trakcie 
wycieczki po szkole uczniowie z Ko-
nopisk zadawali dużo pytań m.in. 
o szkolną atmosferę czy też grupy 
językowe. Duże zainteresowanie 
wywołał też szkolny kabaret ATS – 
pół żartem, pół serio, o którym 
opowiadały: jego aktorka – Julia 
Kuban (IIB) oraz opiekunka – mgr 
Danuta Zielińska. 

Młodzież z Konopisk otrzymała 
ulotki z informacjami na temat po-
szczególnych profili nauczania oraz 
wydarzeń, o których na bieżąco in-
formujemy na stronie internetowej 
szkoły. Było nam miło, że już tak 
wcześnie przybyli do nas pierwsi za-

interesowani. Dziękujemy za wizytę 
i serdecznie zapraszamy wszystkich, 
którzy rozważają wybór naszej szko-
ły do jej odwiedzenia i przekonania 
się, że jesteśmy liceum na 5! 

Dawid Zębik (IIB)

Pływacka licealiada 
z sukcesami naszych 

uczniów
Pływanie powszechnie uchodzi za 

sport rekreacyjny, którego zada-
niem jest przede wszystkim uspraw-
nienie naszych narządów ruchu i 
wydolności fizycznej. Jest to również 
sport, w którym zawodnicy rywali-
zują ze sobą na różnych dystansach, 
płynąc określonym stylem. W prze-
ciwieństwie do biegania, czy też jaz-
dy na rowerze, wymaga ono więk-
szych zdolności, bowiem trzeba 
opanować konkretne ruchy i style 
pływackie. Właśnie w tej dyscyplinie 
sportowej rywalizowali ze sobą 
uczniowie z częstochowskich szkół 
dnia 14 listopada. Licealiada chłop-
ców i dziewcząt miała miejsce na 
basenie MOSiR przy IV LO im. H. 
Sienkiewicza. 

Naszą szkołę dumnie reprezento-
wała szóstka chłopców oraz piątka 
dziewcząt. Byli nimi: Marcin Kunc, 
Michał Witek, Jakub Gajewski, Ja-
kub Wilk, Grzegorz Kulik, Dawid 
Bednarek, a także: Dominika No-
wak, Julia Leszczyk, Weronika Szcze-
panek, Kaja Rajek oraz Magdalena 
Szwejda. Nasi pływacy toczyli bój na 
kilku dystansach. Wszyscy reprezen-
tanci dumnie reprezentowali naszą 
szkołę, jednak najlepszy wynik uzy-
skała Kaja Rajek (IIC). Na dystansie 
50m stylem klasycznym uzyskała 

trzecią lokatę z czasem 47,28 se-
kund. Najniższe miejsce na podium 
to duży wyczyn, gdyż Kaja mierzyła 
się, aż z 7 rywalkami. 

Gratulujemy zajęcia tak wysokie-
go miejsca i mamy nadzieję, że dla 
reszty pływaków z V LO była to moż-
liwość nabrania doświadczenia w 
zawodach i że za rok nasi reprezen-
tanci uzyskają jeszcze lepsze wyniki! 

Dawid Zębik ( IIB)
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 Audi A6 Audi A6 IV (C7) OPŁACONY 
Bezwypadkowy Skóra Serwis Navi VIP 
GWARANCJA – 24 m-ce, 2012
202165 km, 2.0 diesel, kombi, szary 
metalik VIN: WAUZZZ4G7CN150166
Garażowany. I właściciel. Stan bardzo 
dobry. Pełne wyposażenie. 
 64 900 zł

 Kia Cee’d I 90PS OPŁACONY Bezwypadk 
Klimatronik Serwis VIP GWARANCJA
2007, 197156 km, 1.6 diesel, 90 KM, 
srebrny VIN: U5YFF24427L010283
Garażowany. Pełne wyposażenie. 
POJAZD TECHNICZNIE I WIZUALNIE 
WYGLĄDA NA PRZEBIEG OKOŁO  
100 000 KM. 16 900 zł

 Renault Clio III OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klima Serwis VIP 
GWARANCJA, 2009, 174381 km, 1.5 
diesel, 68 KM, kombi, srebrny metalik
VIN: VF1KR1G0H41020861
Garażowany, Pierwszy właściciel. Stan 
bardzo dobry. Pełne wyposażenie 
 13 900 zł

 BMW SERIA 5 OPŁACONY 
Bezwypadkowy Skóra Xenon Serwis 
Navi VIP GWARANCJA - 15m-cy, 2014
125346, 2.0 diesel, 184 KM, czarny, 
automat,  VIN: WBA5C310X0D949218
Garażowany. Pełne wyposażenie. 
I właściciel od nowości. Stan idealny.
 103 900 zł

 Mazda 2 III OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klima Serwis VIP 
GWARANCJA, 2010, 191532 km, 
1.4 diesel, 68 KM, szary metalik
VIN: JMZDE144200281588
Garażowany. I właściciel. Pełne 
wyposażenie. STAN IDEALNY !!
 17 900 zł

 Renault Megane III 130PS*OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klimatron Serwis VIP 
GWARANCJA 15-miesięcy, 2011
220499 km, 1.9 diesel, 130 KM, kombi
szary   VIN: VF1KZ1S0645070507
Garażowany, I właściciel.  
Pełne wyposażenie. Stan idealny.
 22 900 zł

 Citroen C3 I Exclusive OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klimatron Serwis VIP 
GWARANCJA 24 m-ce, 2008, 183613 km, 
1.4 diesel, czarny, 68 KM, automat  
VIN: VF7FC8HZC29051927
Garażowany. Stan bardzo dobry. Pełne 
wyposażenie. I właściciel od nowości 
 12 900 zł

 Mercedes-Benz Klasa B W245 
OPŁACONY Bezwypadkowy Klima 
Serwis VIP GWARANCJA-15 m-cy, 
2006, 92909 km, 1.5 benzyna, 95 KM, 
srebrny VIN: WDD2452311J086651
Garażowany, I właściciel, Serwisowany 
w ASO. Bogate wyposażenie
Stan idealny 22 900 zł

a Renault Trafic II 115PS, 9osób 
OPŁACONY Bezwypadkowy Klima 
Serwis VIP GWARANCJA 15 m-cy, 2008
227014 km, 2.0 diesel, 116 KM, srebrny, 
automat VIN: VF1JLBHBH8V324577
I właściciel. Stan bardzo dobry
Bogate wyposażenie 
 33 900 zł

 Citroen C5 III OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klimatronik Serwis 
VIP GWARANCJA-15 m-cy, 2009, 
210977 km, 1.6 diesel, 109 KM, kombi
szary VIN: VF7RW9HZC54073724
Garażowany. Pełne wyposażenie
I właściciel od nowości. STAN IDEALNY  
 22 900 zł

 Mitsubishi ASX 1.8DiD OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klimatronik Serwis MP3 
VIP GWARANCJA, 2010, 163995 km,  
1.8 diesel, 116 KM, szary metalik
VIN: JMBXJGA6WBZ408935
Garażowany. Pierwszy właściciel. Stan 
bardzo dobry. Pełne wyposażenie. Ostatni 
przegląd przy 163.966km 35 900 zł

 SEAT Altea XL Lift OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klimatron Serwis VIP 
GWARANCJA – 24 m-ce, 2011,  
197973 km, 1.9 diesel, kombi, srebrny, 
105 KM VIN: VSSZZZ5PZBR012351
Garażowany. I właściciel. Stan bardzo 
dobry. Pełne wyposażenie.  
 28 900 zł

 Dodge Caliber SXT 156PS OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klima Serwis VIP 
GWARANCJA-15 m-cy, 2007, 200143 
km, 2.0 benzyna, 156 KM, szary metalik, 
automat VIN: 1B3HBG8B17D250704
Garażowany. Pełne wyposażenie.
I właściciel od nowości. Stan idealny.
 19 900 zł

 Nissan Qashqai II OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klimatron Navi Serwis 
VIP GWARANCJA 24 m-ce, 2013, 
179340 km, 1.6 diesel, czarny, 130 KM
VIN: SJNFEAJ10U2733934
Garażowany. II właściciel od nowości. 
Pełne wyposażenie. Stan idealny.  
 47 900 zł

 Skoda Octavia Ambiente OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klimatronik Serwis 
GWARANCJA – 3 m-ce, 2002, 221723 
km, 1.9 diesel, 90 KM, kombi, srebrny 
VIN: TMBHG41U122602730
Faktura VAT 23%, Garażowany. 
Pierwszy właściciel, Stan bardzo dobry
Pełne wyposażenie 9 900 zł

 Chevrolet Cruze 131PS, Bezwypadk. 
Pełny-Serwis Klimatronik GWARANCJA 
15-m-cy!, 2012, 122964 km, 1.7 diesel, 
131 KM, czarny metalik
VIN: KL1JF68L9CK696076
Garażowany. I właściciel. Stan bardzo 
dobry. Pełne wyposażenie 
 29 900 zł

 Opel Corsa D NJOY*90PS*OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klima Serwis VIP 
GWARANCJA, 2008, 218597 km, 1. 3 
diesel, 90 KM, 2/3 drzwi, szary metalik
VIN: W0L0SDL0886061256
Garażowany. Stan bardzo dobry
Pełne wyposażenie. Ostatni przegląd przy 
218.272km 11 900 zł

 Suzuki SX4 I 1.5i OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klima Serwis VIP 
GWARANCJA-15miesięcy, 2008, 
183350 km, 1.5 benzyna, 100 KM, czarny
VIN: TSMEYA11S00263860
Garażowany, I właściciel. Pełne 
wyposażenie. Książka serwisowa. Stan 
idealny 21 900 zł

 Ford Fiesta VI ECOnetic, 95PS, 
OPŁACONY Bezwypadkowy Klima 
Serwis GWARANCJA 15miesięcy, 2010
189836 km, 1.6 diesel, 2/3 drzwi, 95 KM, 
niebieski metalik
VIN: WF0GXXGAJGAB65354. Pełne 
wyposażenie. Książka serwisowa,  
I właściciel. Stan idealny 17 900 zł

 Opel Vivaro I Ciężarowy*3-Osoby 
OPŁACONY Bezwypadkowy Klima 
Serwis VIP GWARANCJA, 2009, 
149353 km, 2.0 diesel, 90 KM, biały
VIN: W0LF7AMA69V613152
I właściciel. Bogate wyposażenie.  
3 miejsca.*Stan idealny. Świeżo 
sprowadzony 21 900 zł

 Toyota Corolla Verso II 7-osobowy 
OPŁACONY Bezwypadkowy Klimatronik 
Serwis VIP GWARANCJA – 24 m-cy, 
2006, 224703 km, 2.0 diesel, kombi, srebrny, 
116 KM VIN: NMTEX16R80R057992
Garażowany. I właściciel od nowości. 
Pełne wyposażenie.Stan idealny.
 17 900 zł

 Ford Focus II 1.8TDCi Titanium 
OPŁACONY Bezwypadkowy Klimatronik 
Serwis VIP GWARANCJA, 2008, 217230 km
1.8 diesel, 2/3, niebieski metalik, 115 KM
VIN: WF0GXXGCDG8K00438
Garażowany. Pełne wyposażenie. 
I właściciel od nowości. Stan idealny
 17 900 zł

 Opel Meriva A 1.6i*105PS*OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klimatronik Serwis 
VIP GWARANCJA, 2007, 212821 km, 
1.6 benzyna, 105 KM, szary metalik
VIN: W0L0XCE7574218223
Garażowany. I właściciel. Stan bardzo 
dobry. Pełne wyposażenie. Wypinany 
oryginalny hak 12 900 zł

 Toyota Yaris II 1.4*D4D*OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klima*Serwis VIP 
GWARANCJA-15miesięcy, 2008, 
176085 km, 1.4 diesel, 90 KM, czarny 
VIN: VNKKC963X0A191417
Garażowany. I właściciel. Pełne 
wyposażenie. Ostatni przegląd przy 
164.884km. STAN IDEALNY. 17 900 zł

 Honda Civic VIII 1.4iComfort*OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klima Serwis VIP 
GWARANCJA15 m-cy, 2006, 139506 km, 
1.4 benzyna, 83 KM, szary metalik,  
VIN: SHHFK17406U003903
Garażowany. Pełne wyposażenie
I właściciel od nowości. Stan idealny.
 20 900 zł

 Opel Zafira B OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klimatronik Serwis 
7-Osób GWARANCJA-15miesięcy, 
2006, 143100 km, 1.9 diesel, 100 KM, 
kombi, czarny VIN: W0L0AHM757G029824
Garażowany. Pełne wyposażenie
I właściciel od nowości. Stan perfekcyjny.
 17 900 zł

 VW Touran I OPŁACONY Bezwypadkowy 
Klima Serwis VIP GWARANCJA-15 m-cy 
2007, 178795 km, 1.9 diesel, 90 KM, czarny 
VIN: WVGZZZ1TZ8W003486
Garażowany. I właściciel. Stan bardzo dobry
Pełne wyposażenie

 22 900 zł

 Hyundai i30 I OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klima Serwis VIP 
GWARANCJA-15miesięcy, 2009, 
183956 km, 1.6 diesel, 90 KM, kombi
srebrny VIN: TMADB81TP9J004725
Garażowany, I właściciel. Pełne 
wyposażenie. Stan idealny.
 18 900 zł

 Peugeot 1007 OPŁACONY Bezwypadk. 
Klimatyzacja Serwis VIP GWARANCJA
2006, 158493 km, 1.4 benzyna, 2/3 
drzwi,75 KM, szary metalik 
VIN: VF3KMKFVC20079690
Bezwypadkowy. Pełne wyposażenie. 
I właściciel od nowości. Stan idealny.
 10 900 zł

 Volvo V50 II OPŁACONY Bezwypadkowy 
Klimatronik Serwis VIP GWARANCJA, 
2009, 234942 km, 1.6 diesel, 109 KM, 
kombi, niebieski metalik
VIN: YV1MW76E292495754
Garażowany, I właściciel. Pełne 
wyposażenie. Książka serwisowa. 
Stan idealny 19 900 zł

Oferta wybrana z  7 grudnia 2017 r.
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Zaledwie kilka tygodni po światowej premierze 
na 67. Międzynarodowym Salonie Motoryzacyj-
nym (IAA) we Frankfurcie, w  autoryzowanych 
salonach marki Opel w  Polsce zadebiutował 
Grandland X. Ten nowy model jest największym 
członkiem rodziny X, czyli gamy modnych SUV-ów 
i  crossoverów Opla. Dołącza on do popularnej 
Mokki X oraz niedawnego debiutanta na polskim 
rynku miejskiego crossovera – Crosslanda X.

Opel Grandland X: sportowy, a  przy tym ele-
gancki i obszerny
Grandland X to elegancki i  przestronny kompak-
towy SUV. Mierzący 4,48 metra długości model 
posiada takie zalety jak nieodparty urok tereno-
wej sylwetki, wysoka pozycja za kierownicą, dobra 
widoczność we wszystkich kierunkach, łatwe wsia-
danie i  wysiadanie oraz dużo miejsca na bagaż. 
Stylistyka samochodu to przemyślane połączenie 
solidności i  elegancji, natomiast rozwiązania za-
stosowane we wnętrzu nie tylko zapewniają wyso-
ki komfort, ale są też bardzo funkcjonalne.

Grandland X może być doskonale wyposażony 
w  ultranowoczesne systemy wspomagające kie-
rowcę, przykładowo takie jak alarm przedkolizyjny 

z  funkcjami automatycznego hamowania awa-
ryjnego i  wykrywania pieszych, zaawansowany 
asystent parkowania czy system kamer 360°. Po-
ziom bezpieczeństwa w  tym modelu podnoszą 
również takie systemy, jak adaptacyjny tempomat 
z  funkcją zatrzymywania samochodu, utrzymu-
jący wybraną prędkość i  odległość od pojazdu 
poprzedzającego, a także w razie potrzeby zwięk-
szający lub zmniejszający prędkość Grandlanda X. 
Na uwagę zasługuje również kolejna nowość wspo-
magająca prowadzenie pojazdu, czyli opcjonalny 
system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy.
Grandland X oferuje dynamikę zgodną z  tym, co 
sugeruje jego wygląd, a przede wszystkim zapew-
nia przyjemność z bezpiecznej jazdy przez cały rok, 
niezależnie od nawierzchni. Jest to zasługą między 
innymi opcjonalnego elektronicznego systemu In-
telliGrip, który gwarantuje maksymalną przyczep-
ność w różnych sytuacjach. Kierowca ma do wyboru 
pięć trybów jazdy. System dostosowuje rozkład mo-
mentu obrotowego na przednie koła, pozwalając 
nawet na buksowanie kół, gdy jest to konieczne.
Grandland X oferuje wysoki komfort między inny-
mi dzięki opcjonalnym ergonomicznym przednim 
fotelom z  atestem AGR (Akcji na rzecz Zdrowych 
Pleców) oraz znakomitej łączności zapewnianej 
przez osobistego opiekuna kierowcy – system 
Opel OnStar i  systemy multimedialne IntelliLink 
z interfejsami Apple CarPlay i Android Auto.

Opel Crossland X: wyrazisty, sympatyczny 
i niezwykle praktyczny
Wyrazisty i  kompaktowy z  zewnątrz, Crossland X 
jest wyjątkowo przestronny i funkcjonalny w środ-
ku. Ten miejski model zwraca uwagę atrakcyjną 
stylistyką SUV‑a oraz opcjonalnym kolorem dachu 
kontrastującym z  resztą nadwozia. Mimo długo-
ści zaledwie 4,21 metra może nim podróżować 5 
osób, a dzięki mechanizmowi pozwalającemu na 
przesuwanie tylnych siedzeń w  zakresie 150 mili-

metrów pojemność bagażnika można zwiększyć 
do 520 litrów. Po całkowitym złożeniu tylnej kana-
py bagażnik ma aż 1255 litrów pojemności.

Crossland X to samochód zaprojektowany przede 
wszystkim z myślą o jeździe miejskiej, można więc 
go wyposażyć w kamerę cofania lub panoramicz-
ną kamerę cofania, która oferuje widok przestrze-
ni za pojazdem w  promieniu nawet 180 stopni. 
Ponadto Crossland X oferuje tak przydatne funk-
cje, jak przednie i  tylne czujniki parkowania oraz 
system zaawansowanego asystenta parkowania 
najnowszej generacji, który rozpoznaje odpowied-
nie miejsca na parkingu i automatycznie parkuje 
pojazd. Potrafi on także automatycznie wypro-
wadzić samochód ze stanowiska parkingowego. 
W  obydwu przypadkach kierowca musi jedynie 
operować pedałami.
Samochód można również wyposażyć w  wyświe-
tlacz projekcyjny (head‑up), innowacyjne w pełni 
diodowe reflektory, które zapewniają znakomitą 
widoczność po zmroku, oraz ergonomiczne fotele 
kierowcy i pasażera z atestem AGR. Opel jest jedy-
nym producentem samochodów z tego segmentu 
dostępnych z  obsypanymi nagrodami fotelami 
z atestem Akcji na rzecz Zdrowych Pleców (AGR).

Opel Mokka X: muskularny SUV z napędem 4x4
Opel Mokka X był pierwszym przedstawicielem 
rodziny X. Dzięki doskonale dobranym wymiarom 
(4,28 m długości), sportowemu wyglądowi i  wyso-
kiej pozycji za kierownicą, ten kompaktowy SUV stał 
się jednym z bestsellerów marki Opel nie tylko w Eu-
ropie, ale również na polskim rynku. W  okresie od 
stycznia do sierpnia br. ze sprzedażą na poziomie 
3 234 sztuk, Mokka była liderem segmentu małych 
samochodów terenowo‑rekreacyjnych w Polsce[1] .

Tak jak w  przypadku pozostałych modeli z  rodzi-
ny X, Mokka oferuje szeroki wybór innowacyjnych 
rozwiązań w  zakresie bezpieczeństwa, komfortu 
i łączności. Ponadto Mokka X może być wyposażo-
na w inteligentny adaptacyjny napęd na wszystkie 
koła, który w razie potrzeby płynnie rozdziela moc 
między przednią i tylną oś w proporcjach od 100:0 
do 50:50.

Niniejsza informacja jest aktualna na dzień publikacji. Specyfika-
cja techniczna opisywanych modeli oraz usług może ulec zmianie. 
Niektóre elementy wyposażenia oraz usługi mogą być dostępne 
tylko w wybranych krajach lub wyłącznie za dodatkową opłatą.
[1] Dane oraz segmentacja wg Instytutu Samar.

Opel Grandland X

Debiutant w polskich salonach

Muskularny SUV z napędem 4x4: Mokka X zdobyła 
popularność m.in. dzięki kompaktowym wymiarom oraz 
licznym innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie 
bezpieczeństwa, komfortu i łączności.

Gorąca premiera: Grandland X, największy członek rodziny 
X, zadebiutował w salonach marki Opel w Polsce.

Wyrazisty i niezwykle praktyczny: miejski Crossland X zwraca 
uwagę atrakcyjną stylistyką SUV a oraz opcjonalnym kolorem 
dachu kontrastującym z resztą nadwozia.
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Wykaz samochodów na dzień 6 grudnia 2017 r.

AUDI A4 1.6 E, 
rok prod. 1997, klima, 
alufelgi

 
5.900 zł

BMW X6 2.0 D, 
rok prod. 2009, F. VAT, 
automat, skóra, navi, 
czujniki 
 

108.000 zł

BMW X3 2.0 D, 
rok prod. 2015, krajowy, 
I – wł., automat,
gwarancja, navi, F. VAT 
 

109.500 zł netto  

FORD FIESTA 1.3 E, 
rok prod. 2007, 
krajowy, I – wł.

 9.900 zł

FORD FOCUS 1.6 TDCi, 
rok prod. 2014, krajowy, 
I – wł., hatchback 
 

33.900 zł

FORD MONDEO 1.6 
TDCi, rok prod. 2013, 
krajowy, F. VAT

 38.900 zł

HYUNDAI i30 1.6 CRDi, 
2014 – zakup, krajowy, I 
– wł., gwarancja produc., 
F. VAT 

36.900 zł

MITSUBISHI ASX 
1.8 DiD, rok prod. 2014, 
4x4, krajowy, I – wł., 
F. VAT 

59.900 zł

NISSAN QASHQAI 1.5 
D, rok prod. 2013, 
krajowy, I – wł., serwis., 
F. VAT 

49.900 zł

OPEL ASTRA II 1.4 E, 
2006, krajowy, I – wł.

 

10.900 zł

 OPEL ASTRA 1.6 E, 
rok prod. 2015, krajowy, 
I – wł., serwisowany, 
F-ra VAT

 39.900 zł

 OPEL CORSA 1.2 E + 
GAZ, rok prod. 2014, 
krajowy, I – wł., F-ra VAT

 
27.900 zł  

OPEL INSIGNIA 2.0 
CDTi, rok prod. 2015, 
tempomat
 

69.900 zł

PEUGEOT 208 1.0 E, 
rok prod. 2016

 30.800 zł  

PEUGEOT 308 II 1.6 E, 
rok prod. 2014, krajowy, 
I – wł., serwisowany, 
F. VAT
 41.900 zł

PEUGEOT PARTNER 
1.4 E, rok prod. 2002/03, 
krajowy, I – wł.

 5.900 zł

RENAULT CLIO 1.5 D, 
2015, krajowy, I – wł., 
serwisowany 
 

31.900 zł

RENAULT CLIO III 
1.5 DCi, rok prod. 2013, 
krajowy, I – wł., F. VAT

 18.900 zł

RENAULT MEGANE III  
1.5 DCi,  rok prod. 2014, 
I – wł., serwis. ASO

 33.700 zł

RENAULT SCENIC III 
1.5 CDI, rok prod. 2009, 
navi, po wymianie 
rozrządu
 19.900 zł

SEAT ALHAMBRA 
2.0 D, rok prod. 2010, 
7-osobowy
 

27.900 zł

SKODA FABIA 1.6 TDI, 
rok prod. 2010/2011, 
krajowy

 
17.900 zł

SKODA RAPID 1.2 E, 
rok prod. 2015, 
krajowy, I – wł., serwis., 
F. VAT

 34.900 zł

SUZUKI SX4 1.9 D, 
rok prod. 2006
 

 18.900 zł

SUZUKI SX4 1.6 E, 
rok prod. 2014, 4x4, 
krajowy, I – wł., serwis., 
F. VAT
 

45.900 zł

TOYOTA AYGO 1.0, 
rok prod. 2007, I – wł.

 10.900 zł

TOYOTA YARIS 1.4 D, 
rok prod. 2005

 8.900 zł

TOYOTA YARIS 1.0 E, 
rok prod. 2012-13, 3 szt., 
krajowe, I – wł, serwis., 
F. VAT, c. zamek, el. 
szyby, ABS, klimatyzacja
 26.900  - 27.900 zł

VW GOLF VI 1.4 E, 
rok prod. 2010, 5 drzwi

 
29.900 zł

VW PASSAT 1.6 TDi, 
rok prod. 2014, krajowy, 
I – wł., serwis., F. VAT

 
49.800 zł

n AUDI Q5 2.0 TFSi, rok prod. 2014, 
quattro  118.000 zł

n BMW 320 2.0 D, rok prod. 2012   51.900 zł
n CHRYSLER VOYAGER 2.5 D,  

rok prod. 2008   17.500 zł
n CITROEN C5 2.2 D,  

rok prod. 2002   2.800 zł
n FIAT BRAVO 1.4 E + GAZ,  

rok prod. 1998 2.900 zł
n FIAT PANDA 1.1 E,  

rok prod. 2006, krajowy 8.900 zł
n FORD FIESTA 1.4 TDCI,  

rok prod. 2006 8.400 zł
n FORD FOCUS 1.6 D, sedan,  

rok prod. 2013, krajowy, I – wł., 
serwisowany, F. VAT 30.900 zł

n HYUNDAI i30 1.4 CRDi,  
rok prod. 2013, krajowy, I – wł,  
serwis., gwar. produc. 33.900 zł

n HONDA CIVIC 1.8 E, rok prod. 2007, 
automat   25.700 zł

n JAGUAR XF 3.0 E,  
rok prod. 2013 91.800 zł

n MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2004 12.900 zł
n MERCEDES 315 SPRINTER 2.2 D,  

rok prod. 2007   25.900 zł
n MERCEDES C200 2.0 D,  

rok prod. 2000   9.800 zł
n MERCEDES E270  

rok prod. 2002, automat, skóra   17.800 zł
n NISSAN PRIMERA 2.2 D,  

rok prod. 2002 8.800 zł
n OPEL ASTRA 1.6 D, rok prod. 2015,  

sedan 36.900 zł
n OPEL ASTRA 1.9 D,  

rok prod. 2006 14.800 zł
n OPEL CORSA D 1.3 D,  

rok prod. 2008, krajowy, 1 – wł., 
serwisowany 6.800 zł

n OPEL INSIGNIA 1.8 E,  
rok prod. 2015, krajowy, I – wł., 
f-ra VAT 49.900 zł

n OPEL VECTRA 1.9 D,  
rok prod. 2007 16.900 zł

n PEUGEOT 308 1.6 D,  
rok prod. 2014, krajowy, I – wł. 36.900 zł

n RENAULT CLIO 1.5 D,  
rok prod. 2015, krajowy, I –wł., 
serwisowany, F-ra VAT 28.900 zł

n SEAT CORDOBA 1.2 E,  
rok prod. 2003, krajowy  8.900 zł

n SKODA FABIA 1.2 E,  
zakup 2008 6.800 zł

n SKODA FABIA 1.2 E,  
rok prod. 2005, krajowy, II właściciel 8.400 zł

n SKODA OCTAVIA 1.6 E,  
rok prod. 1999 3.900 zł

n SKODA OCTAVIA 1.9 D,  
rok prod. 2004 – 06, krajowy 
 od 10.800 do 12.600 zł

n TOYOTA AURIS 2.0 D,  
rok prod. 2008 19.900 zł

n VOLVO S60 2.0 E,  
rok prod. 2008 29.900 zł

n VW GOLF 1.4 TSi,  
rok prod. 2009 29.900 zł

n VW PASSAT 1.6 E,  
rok prod. 2003, klimatronic 10.900 zł

n VW JETTA 2.0 E,  
rok prod. 2015 58.900 zł
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Futsal

Gruzini ograni przez Polaków 
w w Częstochowie

Siatkówka

AZS wygrał w Spale po 
ciężkim meczu, Norwid 
nie sprostał liderowi 

z Nysy
Futsalowa reprezentacja 

Polski niesiona dopingiem po-
nad 5 tysięcy kibiców pokona-
ła w meczu towarzyskim 3:1 
Gruzję. Spotkanie odbyło się 
we wtorek, 5 grudnia w Hali 
Sportowej Częstochowa.  

Dzień wcześniej Polacy zmie-
rzyli się z Gruzinami w Bełchato-
wie, gdzie wygrali 4:2. W drugim 
meczu towarzyskim w hali spor-
towej przy ul. Żużlowej w Często-
chowie również okazali się lepsi 
od rywali. Zwycięstwo nie przy-
szło jednak łatwo.

W pierwszej połowie przewagę 
miała reprezentacja Gruzji, któ-
ra oddała w sumie czternaście 
strzałów przy sześciu Polaków.   
W bramce czujny był jednak Mi-
chał Kałuża i do przerwy kibice 
nie obejrzeli goli.

Druga część spotkania wyglą-
dała już dużo lepiej w wykonaniu 
„biało-czerwonych”. Wynik spo-
tkania otworzył w 22. minucie 

Sebastian Wojciechowski. Polacy 
nie zwalniali tempa i w 31. minu-
cie mogli prowadzić 2:0. Michał 
Kubik znalazł się w sytuacji sam 
na sam z bramkarzem Gruzji, 
który nie dał się zaskoczyć. Dwie 
minuty później po strzale Toma-
sza Luteckiego było 2:0. Chwilę 
później kontaktową bramkę zdo-
był Arcził Sebiskweradze.

W ostatnich minutach meczu 
Gruzini zdecydowali się na grę 
bez bramkarza, a z dodatkowym 
zawodnikiem w polu. Wykorzy-
stał to w 37. minucie Mikołaj Za-
stawnik, który posłał piłkę z du-
żej odległości do pustej bramki. 
Więcej goli już nie padło i Polacy 
po raz drugi pokonali Gruzję.

– W drugiej połowie graliśmy 
dużo lepiej niż w pierwszej czę-
ści. Przede wszystkim poprawili-
śmy grę w odbiorze – twierdzi 
trener Błażej Korczyński. –   Cie-
szy, że wygrywamy, choć nasza 
gra mogła być dużo lepsza. Z 
drugiej strony mogło dać się we 

znaki zmęczenie. W piątek za-
wodnicy mieli kolejkę ligową, na-
stępnie jechali kilkaset kilome-
trów na zgrupowanie, a potem 
mecze z Gruzją. KR

Polska – Gruzja 3:1 (0:0)

Polska: Michał Kałuża, Norbert 
Jendruczek – Michał Marek, 
Mikołaj Zastawnik, Tomasz Lu-
tecki, Artur Popławski – Michał 
Kubik, Przemysław Dewucki, 
Adrian Citko, Maciej Mizgajski, 
Dominik Solecki, Marcin Miko-
łajewicz, Tomasz Kriezel, Seba-
stian Wojciechowski.

Gruzja: Zviadi Kupatadze (Tor-
nike Bukia) – Murtaz Kakaba-
dze, Szota Topuria, Irakli To-
dua, Nikoloz Kurtanidze – 
Szota Czanukwadze, Zurab 
Lukava, Nika Zedelaszwili, 
Levan Kobaidze, Ronald Mate-
us da Silva, Arcził Sebiskwera-
dze, Gia Nikwaszwili (Nukri 
Czumburidze).

Dwie częstochowskiego 
drużyny siatkarskie - AZS i 
Norwid - rozegrał w środę, 6 
grudnia pierwsze mecze w 
ramach rundy rewanżowej w 
I lidze.  AZS po trudnym i 
zaciętym spotkaniu pokonał 
na wyjeździe 3:2 SMS PZPS 
Spałę. Z kolei Exact Sys-
tems Norwid gładko przegrał 
przed własną publicznością 
ze Stalą Nysa.

Drużyna Krzysztofa Stelma-
cha jechała do Spały w roli fawo-
ryta. SMS to zespół, który obec-
nie zajmuje przedostanie miej-
sce w tabeli. Jak się jednak oka-
zało, akademicy nie mieli łatwe-
go zadania. Już pierwszy set, 
który zakończył się grą na prze-
wagi, pokazał, że gospodarze nie 
zamierzają tanio sprzedać skóry. 
Ostatecznie po czterech wyrów-
nanych partiach losy meczu roz-
strzygnął tie-break, w którym 
minimalnie lepsi okazali się czę-
stochowianie.

Punktów w tej kolejce nie zdo-
byli siatkarze Exact Systems 
Norwid. Drużyna Radosława Pa-
nasa praktycznie nie nawiązała 
walki z liderem tabeli Stalą Nysa. 

Mecz zakończył się w trzech se-
tach.

Już w najbliższą sobotę, 9 
grudnia o godz. 17 AZS Często-
chowa zmierzy się w Hali Sporto-
wej Częstochowa ze Ślepskiem 
Suwałki. Dla akademików bę-
dzie to okazja do rewanżu za po-
rażkę z pierwszej rundy.

Tego samego dnia Exact Sys-
tems Norwid będzie walczył na 
wyjeździe z TSV Sanok.

KR, zdj. MK

SMS PZPS Spała  
- AZS Częstochowa 2:3

2:3 (25:27, 25:21, 21:25, 
25:23, 13:15)

Exact Systems Norwid  
- Stal Nysa 0:3

(16:25, 22:25, 18:25)
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Imprezy

Hala Sportowa 
Częstochowa 
bez barier dla 

niepełnosprawnych 
sportowców

W hali sportowej przy ul. 
Żużlowej 4 po raz kolejny od-
była się w czwartek, 7 grud-
nia olimpiada sportowa   
„Przełam Bariery z ISD Hutą 
Częstochowa”. Startowało 
ponad 300 niepełnospraw-
nych uczestników z 21 ośrod-
ków i szkół specjalnych  

– Cieszymy się, że wielu 
wspaniałych sportowców może 
gości nasza hala. Dziękuję 
sponsorom i organizatorom, a 
przede wszystkim opiekunom, 
którzy was tutaj przyprowadzili.   
Życzę wam wszystkiego najlep-
szego, sukcesów, zwycięstw - 
powiedział podczas uroczystego 
otwarcia olimpiady sportowej 
wiceprezydent Częstochowy Ja-
rosław Marszałek.

Organizatorzy przygotowali 
szereg ciekawych konkurencji. 
Uczestnicy olimpiady wzięli 
udział w grach ruchowych oraz 
konkurencjach sportowych w 
czterech kategoriach rucho-
wych. Wszystko po to, by każde 
dziecko bez względu na stopień 
niepełnosprawności mogło wy-

startować w zawodach. Był sla-
lom, tor przeszkód, przeciąga-
nie liny, rzuty do kosza.

Po raz kolejny w olimpiadzie 
sportowej uczestniczyli pod-
opieczni Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego nr 1 
w Częstochowie . 

– Od wielu lat bierzemy 
udział w tych olimpiadach. Dla 
naszych podopiecznych to jedy-
na w roku okazja do startów na 
tak dużym i nowoczesnym 
obiekcie jakim jest ta hala spor-
towa – stwierdziła Iwona Mar-
kowska, nauczycielka Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego nr 1 w Częstochowie 
i prezes UKS „Olimp”. – Od ty-
godni nasze dzieci przygotowy-
wały się do olimpiady na naszej 
małej salce. Bardzo zależy im, 
żeby wypaść jak najlepiej, nie 
popełnić błędów.  

Od wielu lat partnerem olim-
piady sportowej dla osób nie-
pełnosprawnych jest ISD Huta 
Częstochowa. Tradycyjnie już 
nagrody wszystkim uczestni-
kom wręczał  Jacek Kasprzyk.

KR

Jest szansa, że na torze 
przy ul. Olsztyńskiego w Czę-
stochowie odbędzie się przy-
szłoroczny półfinał Drużyno-
wego Pucharu Świata.  

– Potwierdzam. Będzie rozma-
wiać w tej sprawie z Torbenem 
Olsenem, synem Ole Olsena – 
mówi Michał Świącik, prezes 
częstochowskiego Włókniarza. –
Dowiemy się, jakie warunki i wy-
magania ma BSI i wtedy zasta-
nowimy się, czy tak fajną impre-

zę o charakterze międzynarodo-
wym udałoby się ponownie zor-
ganizować w Częstochowie.

Przypomnijmy, że półfinał 
Drużynowego Pucharu Świata 
odbył się na torze przy Olsztyń-
skiej w lipcu 2013 roku. Zawody 
tej rangi nie przełożyły się jednak 
na frekwencję. Podobnie było 
rok później podczas wrześniowe-
go finału SEC.

– Zupełnie inaczej było, gdy 
DPŚ zorganizowano w Często-
chowie za prezesury Mariana 

Maślanki. Wówczas impreza za-
kończyła się frekwencyjnym 
sukcesem – przypomina Świą-
cik. – Poza tym, w ostatnich la-
tach w innych miastach DPŚ za-
pełniał stadiony żużlowe.

Organizację półfinału Druży-
nowego Pucharu Świata w Czę-
stochowie popiera trener pol-
skiej reprezentacji i Włókniarza, 
Marek Cieślak.

Finał i baraż DPŚ odbędą się 
w szwedzkiej Eskilstunie.

KR

Żużel

Włókniarz chce organizować 
półfinał DPŚ w Częstochowie

Nie musisz być morsem, 
nie musisz być biegaczem, 
możesz sprawdzić swój cha-
rakter! 20 stycznia w Dą-
browie Górniczej odbędzie 
się zimowy bieg z przeszko-
dami.

Na dystansie 4 km organizato-
rzy zagwarantują 20 specjalnie 
przygotowanych przeszkód dla 
łowców adrenaliny. Na śmiałków 
czekać będą m.in. przeręble w lo-
dzie, druty kolczaste, stojące 
ścianki czy inne utrudnienia ma-

jące dać wycisk i moc wspo-
mnień. Na mecie wszyscy otrzy-
mają ciepły posiłek w przyjemnej 
drewnianej karczmie. Emocje i 
satysfakcja gwarantowane! Od-
waż się i zapisz masakratorrun.pl 

Michał Milewski

20 stycznia w Dąbrowie Górniczej

Bieg dla morsów
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PROGRAM TV – PIĄTEK 8 GRUDNIA 2017 r.

04:45 TELEZAKUPY
05:20 Jaka to melodia?
05:55 Dzień dobry Polsko!
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Komisariat; serial TVP
09:10 Zakochaj się w 

Polsce; odc. 50 
Wielokulturowy Nurt 
Bugu; magazyn

09:40 Rodzinny ekspres; 
magazyn

10:10 Dr Quinn; seria II, odc. 
6/27 (24); serial 
obyczajowy; USA (1993)

11:05 Downton Abbey; odc. 
7/8; serial obyczajowy; 
Wielka Brytania (2015)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Nowoczesność w 

rolnictwie – Rolnik z 
energią; cykl reportaży

12:55 Natura w Jedynce – 
24 godziny w Indiach; 
serial dokumentalny; 
Nowa Zelandia (2015)

14:00 Elif; odc. 151; serial; 
Turcja (2014)

14:55 Program rozrywkowy
15:10 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie; magazyn
15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 W sercu miasta; odc. 

49; serial; Turcja (2016)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan; odc. 3219

18:25 zapowiedź 
Wiadomości

18:40 Serial fabularny
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 The Wall. Wygraj 

marzenia; teleturniej
21:20 Weekendowy Hit 

Jedynki – Film fabularny
23:25 Sześć tygodni grozy; 

cz. 2/2; serial; Niemcy 
(2006)

01:10 James Bond w 
Jedynce – W obliczu 
śmierci; film sensacyjny; 
Wielka Brytania, USA 
(1987)

03:25 Notacje – Jadwiga 
Chruściel. Ja swoje 
zrobiłem; cykl dokument.

06:00 Rodzinka.pl; odc. 196 
„Przypadkowe pary” sezon 
10; serial komediowy TVP

06:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - W 
krainie flamenco; cykl 
reportaży

07:05 M jak miłość; odc. 182
08:00 Pytanie na śniadanie
10:50 Panorama
11:10 Barwy szczęścia; odc. 

1757; serial TVP

11:45 Postaw na milion; 
odc. 158; teleturniej

12:45 Tylko z Tobą; odc. 40; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2015)

13:45 Na sygnale; odc. 96 
„Gra pozorów”; serial 
fabularyzowany TVP

14:15 Anna Dymna – 
spotkajmy się

14:45 Rodzinka.pl; odc. 222 
sezon 11; serial 
komediowy TVP

15:30 Janosik; odc. 10/13 - 
Wszyscy za jednego; serial 
TVP

16:30 Koło fortuny; 
teleturniej

17:10 Meandry uczuć; odc. 
4; serial; Turcja (2016)

18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia; odc. 

1757; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1758; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Rodzinka.pl; odc. 223 
sezon 11; serial 
komediowy TVP

21:10 Rodzinka.pl; odc. 224 
sezon 11; serial 
komediowy TVP

21:45 Pod wspólnym 
niebem; odc. 12 Kufer 
trojański; serial 
komediowy TVP

22:25 Karbala; dramat 
wojenny; Polska (2015)

00:30 Niełatwa forsa; 
komedia kryminalna; USA 
(1997)

02:05 Prześladowca; thriller; 
Kanada (2011)

03:45 Grupa specjalna 
„Kryzys”; odc. 8/10; 
serial; Japonia (2017)

04:45 Koło fortuny; 
teleturniej

05:30 Koło fortuny; 
teleturniej

5:10 Uwaga!; magazyn 
reporterów

5:40 Mango; telezakupy
6:50 Kuchenne rewolucje: 

Brzeziny, Pizzeria 
Kwadrans (8); program 
rozrywkowy. Właścicielem 
Pizzerii Kwadrans, która 
znajduje się w niewielkich 
Brzezinach jest Mariusz. 
Niedoświadczona załoga 
zaczęła wydawać 
przypaloną lub 
niedopieczoną pizzę...

7:50 Doradca smaku: Gulasz 
cielęcy z fasolką (5); 
magazyn kulinarny

8:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Ukryta prawda (849); 

serial paradokumentalny
12:00 Szkoła (501); serial 

paradokumentalny
13:00 19+ (202); serial 

paradokumentalny
13:30 Szpital (738); serial 

paradokumentalny
14:30 Kuchenne rewolucje: 

Restauracja Magnolia, 
Gryfów Śląski (2); 
program rozrywkowy. 
Magda Gessler gości 
w restauracji Magnolia 
w Gryfowie Śląskim, którą 
prowadzą Grażyna z córką 
Magdą. Biznes nie 
przynosi zysków. Magda...

15:30 Szkoła (502); serial 
paradokumentalny

16:30 19+ (203); serial 
paradokumentalny

17:00 Ukryta prawda (850); 
serial paradokumentalny

18:00 Szpital (739); serial 
paradokumentalny

19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:49 Raport smogowy - 

wiem, czym oddycham 
(25); cykl reportaży

19:50 Uwaga!; magazyn 
reporterów

20:00 Piraci z Karaibów: 
Skrzynia umarlaka; film 
przygodowy, USA 2006

23:20 Wyspa tajemnic; 
thriller, USA 2010. 
Detektyw prowadzi 
skomplikowane śledztwo. 
Wpada w pułapkę 
mrocznych sekretów.

2:05 Kuba Wojewódzki: 
Jessica Mercedes 
i Piękni i Młodzi (12); 
talk-show. W kolejnej 
odsłonie swojego 
programu Kuba 
Wojewódzki ponownie 
gościć będzie znane 
osoby...

3:05 Uwaga!; magazyn 
reporterów

3:20 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy

4:40 Nic straconego; 
programy powtórkowe. 
Okazja do zobaczenia 
programów, których 
w czasie pierwszej emisji 
nie zdążyliśmy obejrzeć

05:10 Uwaga! (5154) - 
program.  

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

13 (8/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku – 
Gulasz cielęcy z fasolką 
(5/40) - program. 

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2141) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (849) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (501) - 
program

13:00 19 + (202) - program. 
Lena spędziła noc z 
Filipem, ale za wszelką 
cenę chce utrzymać to w 
tajemnicy. Do pubu 
przychodzi Małkowska, 
która wyżywa się na 
Melanii i kpi, że 
przyjaciółka odbiła jej 
chłopaka. Wkrótce w 
pubie pojawia się Filip…

13:30 Szpital (738) - 
program obyczajowy

14:30 Kuchenne rewolucje 6 
(2/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (502) - 
program. Gimnazjalista, 
Olek Szumski, umawia się 
na randkę z Kamilą 
Sypniewską. Koleżanka 
Kamili,…

16:30 19 + (203) - program
17:00 Ukryta prawda (850) - 

program obyczajowy
18:00 Szpital (739) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7282)
19:35 Sport (7265) 
19:45 Pogoda (7262) 
19:49 Raport smogowy – 

wiem czym oddycham 
(25/48) - informacje;

19:50 Uwaga! (5155) - 
program.  

20:00 Piraci z Karaibów: 
Skrzynia umarlaka - film 
przygodowy 2006. Po 
morzach pływa straszny 
Davy Jones, który chce 
wyegzekwować dług od 
Jacka Sparrowa. Sparrow 
chce zdobyć skrzynię 
umarlaka, zawierająca 
serce Jonesa, co da mu 
władzę nad morzami. 

23:20 Wyspa tajemnic - film 
sensacyjny, USA 2009. 
Rok 1954. Dwaj detektywi 
(Leonardo DiCaprio i Mark 
Ruffalo) przyjeżdżają do 
odizolowanego szpitala 
psychiatrycznego dla 
kryminalistów na małej 
wyspie. Prowadzą 
dochodzenie w sprawie 
tajemniczego zniknięcia 
jednej z pacjentek 
zakładu…

02:05 Kuba Wojewódzki 10 
(12/14) - talk show

03:05 Uwaga! (5155) - 
program.  

03:20 Moc Magii (334/355) - 
program

04:40 Nic straconego 

06:00 To moje życie!; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska 2017;  
odc. 29

08:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; fabularny, 
USA 1998

09:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; fabularny, 
USA 1998

10:00 Napisała: Morderstwo; 
fabularny, USA 1994

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; fabularny, 
Niemcy 2004

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; fabularny, USA 
2012; odc. 18

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; fabularny, USA 
2012; odc. 22

13:50 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 31

14:45 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 32

15:45 Lekarze na start; 
Polska 2017; odc. 16

16:30 Lekarze na start; 
Polska 2017; odc. 17

17:05 Kobra – oddział 
specjalny; fabularny, 
Niemcy 2004

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska 2017;  
odc. 33

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska 2017;  
odc. 34

20:00 Uciec, ale dokąd?; 
akcja, USA 1993. Zbiegły 
więzień - Sam Gillen 
pomaga pięknej młodej 
wdowie, Clydie i jej 
dzieciom stawić opór 
przedsiębiorcy 
budowlanemu, który chce 
ich wyrzucić z domu i 
przejąć cenny grunt…

21:55 Czas zemsty; akcja, 
USA 2013. Victor jest 
prawą ręką bossa 
podziemnego światka. Od 
pewnego czasu jego ludzie 
są systematycznie 
likwidowani przez 
nieuchwytnego mordercę, 
pozostawiającego na 
miejscu zbrodni 
tajemnicze wiadomości…

00:10 Angielska robota; 
akcja, Australia, USA, 
Wielka Brytania 2008

02:20 Ale numer!; Polska
03:00 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska
03:25 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska
04:05 Menu na miarę; 

fabularny, Polska 2011
04:25 Z archiwum policji; 

fabularny, Polska 2010; 
odc. 9

04:50 Twój Puls; fabularny, 
Polska 2015

05:35 Menu na miarę; 
fabularny, Polska 2011

05:35 Ja to mam szczęście!; 
odc. 26; serial TVP

06:10 Czterdziestolatek; odc. 
18/21 - Gra wojenna, czyli 
na kwaterze; serial TVP

07:20 Na sygnale; odc. 92 
„Potwór”; serial 
fabularyzowany TVP

07:50 Na sygnale; odc. 93 
„Piekło”; serial 
fabularyzowany TVP

08:25 M jak miłość; odc. 
691; serial TVP

09:25 Na dobre i na złe; odc. 
688; serial TVP

10:20 Rodzinka.pl; odc. 176 
„Kwestia perspektywy” 
sezon 8; serial komediowy 
TVP

10:50 Rodzinka.pl; odc. 177 
„Życie nie jest nudne” 
sezon 8; serial komediowy 
TVP

11:30 Ranczo; odc. 103 - Nie 
rzucaj ziemi, skąd twój 
ród; serial obyczajowy 
TVP

12:25 Ranczo; odc. 104 - 
Wielkie otwarcie; serial 
obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; odc. 
81 - Przerwany weekend; 
serial kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; odc. 
82 - Zaginiony; serial 
kryminalny TVP

15:15 Na dobre i na złe; odc. 
633 - Zaufanie; serial TVP

16:10 Na sygnale; odc. 93 
„Piekło”; serial 
fabularyzowany TVP

16:40 Ranczo; odc. 105 - 
Nowe wyzwania; serial 
obyczajowy TVP

17:40 Ranczo; odc. 106 - 
Bardzo krótkie kariery; 
serial obyczajowy TVP

18:40 Rodzinka.pl; odc. 178 
„Mimo wszystko miłość” 
sezon 8; serial komediowy 
TVP

19:15 Ojciec Mateusz; odc. 
83 - Zastępstwo; serial 
kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 210; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:15 Ranczo; odc. 107 - W 
szponach zdrowia; serial 
obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; odc. 108 - 
Gambit geniusza; serial 
obyczajowy TVP

23:05 Ojciec Mateusz; odc. 
84 - Rocznica; serial 
kryminalny TVP

23:55 Ojciec Mateusz; odc. 
226 - Złote jabłko; serial 
kryminalny TVP

00:55 Krew z krwi 2; odc. 
3/10; serial TVP

01:50 Krew z krwi 2; odc. 
4/10; serial TVP

02:45 Czterdziestolatek; odc. 
18/21; serial TVP

04:00 M jak miłość; odc. 
691; serial TVP

04:50 Rodzinka.pl; odc. 176; 
serial komediowy TVP

05:20 Familiada; odc. 2343; 
teleturniej

05:55 Okrasa łamie przepisy 
– Brytyjska jagnięcina po 
polsku; magazyn kulinarny

06:30 Kabaret 2000
07:35 Jeden z dziesięciu; 

8/99; teleturniej
08:15 Kabaretowy Klub 

Dwójki
09:10 Koło fortuny; 

teleturniej
09:45 Kierunek Kabaret
10:50 Muzeum Polskiej 

Piosenki
11:05 Kabaretowa Liga 

Dwójki / Pojedynek nie 
na żarty / Kabaretożercy

12:10 Życie to Kabaret – 
program rozrywkowy

13:10 Życie to Kabaret – 
Program rozrywkowy

14:10 Familiada; odc. 2343; 
teleturniej

14:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – Program 
rozrywkowy

15:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Program 
rozrywkowy

16:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Program 
rozrywkowy

17:50 Okrasa łamie przepisy 
– Ryby z Zalewu 
Wiślanego; magazyn 
kulinarny

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; reportaż

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 13 Austria - 
„Narty u Amadeusza” 
(51); magazyn kulinarny

19:35 Humor w odcinkach – 
Święta wojna - (286) 
Dwadzieścia lat; serial 
komediowy TVP

20:15 Kabaretowa Liga 
Dwójki / Pojedynek nie 
na żarty / Kabaretożercy; 
magazyn kulinarny

21:15 Postaw na milion; 
teleturniej

22:15 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów

23:20 Dzięki Bogu już 
weekend

00:20 Koło fortuny; 
teleturniej

01:00 Kabaretowa Mapa 
Polski – Program 
rozrywkowy

02:00 Kabaretowa Mapa 
Polski – Program 
rozrywkowy

03:05 Kabaretowa Mapa 
Polski – Program 
rozrywkowy

04:10 Rozrywka Retro – 
Program rozrywkowy

05:15 Ukryta prawda (92) - 
program obyczajowy 

06:20 Szpital (208) - 
program obyczajowy

07:15 Sąd rodzinny (141) - 
program sądowy 

08:15 Zaklinaczka duchów 3 
(4/18) - serial S-F, USA

09:10 Brzydula (183) - serial 
obyczajowy

09:45 Brzydula (184) - serial 
obyczajowy

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (483) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (142) - 

program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (milość i 
medycyna ) (382) - 
program sądowy milość i 
medycyna  

14:55 Szpital (209) - 
program obyczajowy

15:55 Druga szansa 2 (13) - 
serial

16:55 Zaklinaczka duchów 3 
(5/18) - serial S-F, USA

17:55 Brzydula (185) - serial 
obyczajowy. Pshemko 
wygarnia Violetcie, że nie 
jest dobrą partią dla jego 
syna. Klaudia postanawia 
zdobyć Marka. Do Uli 
dociera informacja, że 
Marek wrócił do dawnych 
nawyków i podrywa 
modelki. 

18:30 Brzydula (186) - serial 
obyczajowy. Maciek i 
przyjaciółki z pracy 
postanawiają wyswatać 
Ulę z Piotrem. Wojtek jest 
przekonany, że ojciec 
storpedował jego związek 
z Violettą. 

19:00 Ukryta prawda (484) - 
program obyczajowy

20:00 Na ostrzu: Ogień i lód 
- film obyczajowy, USA 
2010. Alex Delgado 
(Francia Raisa) jest sama 
zarówno na lodzie, jak i w 
życiu. Ponieważ nie ma 
partnera, od jakiegoś 
czasu nie startuje już w 
zawodach i zajmuje się 
nauczaniem młodych 
łyżwiarek. Pewnego razu, 
chiński trener, pan Zheng 
(Zhenhu Han), proponuje 
jej współpracę…

21:50 Miłość może zabijać - 
film sensacyjny, Niemcy 
2007

23:55 Zabójcza broń (10/18) 
- serial, USA

00:55 Nie z tego świata 
(13/22) - serial, USA

01:55 Moc Magii (334/355) - 
program

04:10 Druga strona medalu 
(8) - talk show – Alicja 
Tysiąc

04:45 Druga strona medalu 
3 (6/8) - talk show – Anja 
Rubik

05:15 Druga strona medalu 
4 (3/8) - talk show – 
Tomasz Gollob

05:30 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 6 (1/13) - 
program lifestylowy

06:15 Ugotowani 9 (9/13) - 
program kulinarno-
rozrywkowy 

07:15 Idealna niania 9 
(11/12) - program 
obyczajowy 

08:00 Sekrety chirurgii 3 
(12/13) - reality show 

09:00 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 3 (9/12) - reality 
show 

09:45 Sablewskiej sposób 
na modę 4 (13) - program 
rozrywkowy 

10:25 Perfekcyjna Pani 
Domu 5 (10/13) - 
program rozrywkowy 

11:25 Kuchenne rewolucje 8 
(7/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

12:25 Ostre cięcie 4 (1/12) - 
program 

13:05 Kobieta na krańcu 
świata 9 (4/9) - program 

13:35 W czym do ślubu? 2 
(1/10) - reality show 

14:05 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 4 (6/8) - reality 
show 

14:45 Dzieci na rozstaju 
15:50 Beauty ekspert 2 (12) 

- magazyn lifestylowy 
16:20 Pani Gadżet EXTRA 3 
17:00 Smakuj świat z 

Pascalem (2/4) - reality 
show kulinarny 

17:30 Ugotowani 9 (10/13) - 
program kulinarno-
rozrywkowy 

18:30 36,6 2 (13) - program 
19:30 Kuchenne rewolucje 9 

(6/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

20:30 Ghana - piekło 
niepełnosprawnych

21:45 Pojedynek na modę 
22:30 Życie bez wstydu 4 

(11/12) - reality show 
23:30 Urodzić czyjeś dziecko 

- dokument 
00:35 Zapytaj lekarza 
01:15 Striptizerki - podróż za 

pieniędzmi - dokument 
02:15 W roli głównej - 

Joanna Moro (3/8) - talk 
show 

02:40 W roli głównej - Rinke 
Rooyens (5/17) - talk 
show 

03:05 W roli głównej - 
Robert Więckiewicz 
(15/17) - talk show 

03:30 Wiem, co jem 4 
(1/15) - magazyn

03:55 Wiem, co jem 6 
(11/16) - magazyn

04:20 Wiem, co jem 2 
(2/15) - magazyn

04:45 Wiem, co jem 2 
(7/15) - magazyn

08:00 Piłka nożna - LE - faza 
grupowa (12)

08:50 Piłka nożna - LE - faza 
grupowa (12)

10:00 Magazyn piłkarski 
FIFA

10:30 Piłka ręczna kobiet - 
MŚ: Polska - Węgry

12:10 Łyżwiarstwo figurowe 
- Finał Grand Prix, Nagoja 
- program dowolny 
solistów

13:30 Piłka ręczna kobiet - 
MŚ: Polska - Argentyna

16:15 Piłka nożna - Liga 
Europy - faza grupowa 
(11)

17:35 Piłka ręczna kobiet - 
MŚ: Czechy - Węgry

20:05 Piłka ręczna kobiet - 
MŚ: Norwegia - Szwecja

22:35 Sportowy Wieczór
23:05 Piłka ręczna kobiet - 

MŚ: Polska - Argentyna
00:45 Hokej na lodzie - NHL 

2017/18 - skróty meczów
01:05 Hokej na lodzie - NHL 

2017/18 (19)

07:01 Kwadrans w ogrodzie; 
Magazyn popularnonaukowy

07:17 Ślązaków portret własny 
– Józef Stompel

08:05 Kod tajemnicy 
fatimskiej; film dokum.

09:00 TELEZAKUPY
09:30 Polski Sukces 

Gospodarczy odc. 12; 
magazyn

10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1009; 

telenowela TVP
10:50 Reportaż
11:15 Sprawa dla reportera
12:15 Nożem i widelcem; odc. 

142 - Zupa klopsikowa z 
serem; magazyn kulinarny

12:30 Historie szczęśliwe odc. 
9; cykl reportaży

12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
16:00 Telekurier
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Kalejdoskop dobrych 

miejsc
17:50 Twarze TV Katowice – 

Laszlo Polgar – 
montażysta; felieton

18:00 Kto to jeszcze pamięta 
czyli włamanie do 
archiwum TVP; magazyn 
historyczny

18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:15 Schlesien Journal
20:01 Zasmakuj w 

Sienkiewiczu
20:25 A życie toczy się dalej... 

– Jacenty Jędrusik
20:55 POGODA
21:00 Dojrzalsi; magazyn 

publicystyczny
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:45 Reportaż
23:05 Telekurier
23:35 Kod tajemnicy 

fatimskiej; film dokum.
00:40 Pełnosprawni; odc. 231; 

magazyn dla 
niepełnosprawnych

01:20 Sprawa dla reportera
02:20 Nożem i widelcem; odc. 

142 - Zupa klopsikowa z 
serem; magazyn kulinarny

02:40 Kod tajemnicy 
fatimskiej; film dokum.

03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda
04:30 Reportaż
04:50 Antenowe remanenty
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier
06:00 Plebania; odc. 1009; 

telenowela TVP
06:20 Reportaż
06:35 Pełnosprawni; odc. 231; 

magazyn dla 
niepełnosprawnych

06:50 Był taki dzień – 8 
grudnia; felieton

06:55 Historia Polski – Film 
dokum.

08:05 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - (64) - 
Szafir; cykl reportaży

08:40 Urok życia – 
Mieczysław Święcicki; 
reportaż; kreowany 
reportaż o „Księciu 
Nastroju”

09:10 Znak Orła; odc. 13; 
serial historyczno-
przygodowy TVP

09:45 Tajemnica Klasztoru 
Cystersów; film dokum.; 
Polska (2015); reż.:Janusz 
Sozański

10:45 Wszystkie kolory 
świata – Laos odc. 28/30; 
serial dokum.; Francja 
(2008)

11:55 Taśmy bezpieki
12:25 Śladami zbrodni i 

walki 1944 - 1956 - 
Lublin; cykl reportaży

12:55 Podróże z historią; 
odc. 40 Żuławska 
depresja; cykl dokum.

13:30 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Zamordowany 
pomnik

14:05 Sensacje XX wieku – 
Zaginione archiwa; cz. 3; 
cykl dokum.

14:35 Sensacje XX wieku – 
Admirał; cykl dokum.

15:05 Przewodnik 
Historyczny Bogusława 
Wołoszańskiego - 
Syndykat zbrodni; cykl 
dokum.

15:40 Grecka odyseja 
Joanny Lumley; odc. 1/4; 
Wielka Brytania (2011)

16:40 Historia Polski
17:45 Czas honoru – 

Powstanie; odc. 4 
„Kamień na kamieniu”; 
serial TVP

18:40 Z archiwum IPN – 
Samoobrona Ziemi 
Grodzieńskiej; magazyn

19:15 Sensacje XX wieku – 
Operacja Zeppelin; cykl 
dokum.

19:45 Sensacje XX wieku – 
Jak zabić Fidela?; cykl 
dokum.

20:15 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; mag.

20:55 Odtajnione akcje 
szpiegowskie; odc. 8/8; 
film dokum.; USA (2016)

21:50 Boża podszewka II; 
odc. 6/16; serial TVP

22:50 Szerokie tory – Jeden 
dzień z życia rabina w 
Odessie; reportaż

23:25 Ośmiornica; s. 4 odc. 
11/12; serial; Włochy (1984)

00:30 Rzeczpospolita 
partyzancka – AK – Armia 
Podziemna; film dokum.

01:45 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (64) - 
Szafir; cykl reportaży

02:20 Boża podszewka II; 
odc. 6/16; serial TVP
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7:00 7. strefa; magazyn 
siatkarski

9:10 Siatkówka mężczyzn; 
LM; Jastrzębski Węgiel - 
Berlin Recycling Volleys

11:20 Biatlon; Zawody PŚ w 
Hochfilzen; bieg 
sprinterski mężczyzn

12:50 Trans World Sport; 
magazyn sportowy

14:05 Biatlon; Zawody PŚ w 
Hochfilzen; bieg 
sprinterski kobiet

15:40 Siatkówka mężczyzn; 
LM; PGE Skra Bełchatów - 
Chaumont VB 52 Haute 
Marne

18:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; Łuczniczka 
Bydgoszcz - Cuprum 
Lubin

20:30 Boks; waga ciężka: 
Mike Tyson - Michael 
Johnson

21:30 Boks; Walka o pas 
WBO World w Nowym 
Jorku; waga półciężka: 
Siergiej Kowaliow - 
Wiaczesław Szabrański

22:30 Boks; Walka o pas 
WBO World w Nowym 
Jorku; waga junior 
średnia: Miguel Cotto - 
Sadam Ali

1:00 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata: Polska 
- Czarnogóra. Spotkanie z 
reprezentacją Czarnogóry 
kończy zmagania 
podopiecznych Adama 
Nawałki w eliminacjach do 
mundialu. Biało-Czerwoni 
wygrali wszystkie mecze 
przed własną 
publicznością...

3:00 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski

POLSAT SPORT
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04:00 Galeria; odc. 91; serial 
obyczajowy TVP

04:20 Klan; odc. 3215; 
telenowela TVP

04:45 Klan; odc. 3216; 
telenowela TVP

05:05 Klan; odc. 3217; 
telenowela TVP

05:35 Jaka to melodia?
06:05 Sprawa dla reportera
07:00 Naszaarmia.pl; odc. 

294; magazyn
07:30 Rok w ogrodzie
07:50 Rok w ogrodzie - Extra
08:15 Sabata; western; 

Włochy (1969); 
reż.:Gianfranco Parolini; 
wyk.:Roberto Undari, 
Antonio Gradoli, Ignazio 
Spallo

10:20 Talianka; odc. 1/8; 
serial; Ukraina, Rosja 
(2014)

11:20 Talianka; odc. 2/8; 
serial; Ukraina, Rosja 
(2014)

12:20 Studio Raban
12:45 Tajemnice ludzkiego 

ciała; cz. 1
13:50 Okrasa łamie 

przepisy; magazyn 
kulinarny

14:30 Dama w czarnym 
welonie; odc. 2/12; serial 
kostiumowy; Włochy 
(2014)

15:30 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata - Titisee - 
Neustadt - konkurs 
drużynowy (studio)

16:00 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata - Titisee - 
Neustadt - konkurs 
drużynowy 

17:05 Teleexpress (w 
przerwie)

18:30 Program rozrywkowy
18:55 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Pogoda
20:15 Komisarz Alex; serial 

kryminalny TVP
21:10 Hit na sobotę – Król 

życia; komedia; Polska 
(2015)

23:00 Męska rzecz; komedia; 
USA (2003)

00:50 Film fabularny
02:55 Dama w czarnym 

welonie; odc. 2/12; serial 
kostiumowy; Włochy 
(2014)

06:05 Borneo – wyspa 
małych siłaczy; film 
dokumentalny

07:05 M jak miłość; odc. 
1334; serial TVP

08:00 Pytanie na śniadanie
11:10 Ostoja; odc. 178; 

magazyn przyrodniczy
11:45 Barwy szczęścia; odc. 

1754; serial obyczajowy 
TVP

12:15 Barwy szczęścia; odc. 
1755; serial obyczajowy 
TVP

12:50 Barwy szczęścia; odc. 
1756; serial obyczajowy 
TVP

13:20 Podróże z historią; 
odc. 46 Słodki smak 
historii; cykl dokumentalny

14:00 Familiada; odc. 2414; 
teleturniej

14:40 Koło fortuny; 
teleturniej

15:15 Rodzinka.pl; odc. 223 
sezon 11; serial 
komediowy TVP

15:50 Pierwsza randka
16:50 Na dobre i na złe; odc. 

687; serial TVP
17:45 Słowo na niedzielę – 

Cztery buldożery
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Kulisy - Postaw na 

milion; odc. 160
19:05 Postaw na milion; 

odc. 160; teleturniej
20:05 Program rozrywkowy
21:10 Program rozrywkowy
22:10 Miasto skarbów; odc. 

13; serial kryminalny TVP
23:05 Grupa specjalna 

„Kryzys”; odc. 8/10; 
serial; Japonia (2017)

00:05 Kwiat pustyni; film 
obyczajowy; Wielka 
Brytania, Niemcy, Austria 
(2009)

02:20 Karbala; dramat 
wojenny; Polska (2015); 
reż.:Krzysztof 
Łukaszewicz; 
wyk.:Bartłomiej Topa, 
Antoni Królikowski, Hristo 
Shopov, Leszek Lichota, 
Michał Żurawski, Tomasz 
Schuchardt, Atheer Adel

04:15 Koło fortuny; 
teleturniej

04:55 Koło fortuny; 
teleturniej

5:15 Uwaga!; magazyn 
reporterów

5:35 Mango; telezakupy
7:50 Spotkanie ze smakiem; 

magazyn kulinarny
8:00 Dzień Dobry TVN; 

magazyn
11:00 Na Wspólnej (2592); 

serial obyczajowy
11:25 Na Wspólnej (2593); 

serial obyczajowy
11:50 Na Wspólnej (2594); 

serial obyczajowy
12:15 Na Wspólnej (2595); 

serial obyczajowy
12:50 Mali Giganci (5); 

program rozrywkowy
14:50 MasterChef (13); 

program rozrywkowy. 
Uczestnicy wciąż są w 
Australii, gdzie czekają na 
kolejne wyzwania. Na 
początek kucharze 
nakarmią kangury. 
Następnie w Stanley Park 
poznają...

16:25 Azja Express (1/13); 
reality show. Początek 
wyścigu zaskakuje 
uczestników. Muszą 
szybko opuścić pokoje i 
wykonać pierwsze zadanie 
- oswobodzić spięte 
łańcuchami plecaki, a 
następnie przepakować...

17:55 Tu się gotuje! (2); 
magazyn kulinarny. Każdy 
człowiek - niezależnie od 
swoich zdolności czy 
doświadczenia - musiał 
wielokrotnie zmierzyć się z 
nagłym kulinarnym 
wyzwaniem. David 
Gaboriaud...

18:00 Kuchenne rewolucje: 
Wrocław, Bar na Szybkiej 
(9); program rozrywkowy. 
Małgorzata i Adam 
prowadzą Bar na Szybkiej. 
Przez pewien czas 
restauracja przynosiła 
zyski. Niestety,...

19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:40 Raport smogowy - 

wiem, czym oddycham 
(26); cykl reportaży

19:45 Uwaga!; magazyn 
reporterów

20:00 Nie wszystko złoto, co 
się świeci; komedia 
przygodowa, USA 2008

22:25 Kocha, lubi, szanuje; 
komedia romantyczna, 
USA 2011

0:55 Jeszcze raz; komedia 
romantyczna, Polska 2008

2:55 Uwaga!; magazyn 
reporterów

3:15 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy

4:35 Nic straconego; 
programy powtórkowe. 
Okazja do zobaczenia 
programów, których w 
czasie pierwszej emisji nie 
zdążyliśmy obejrzeć

05:15 Uwaga! (5155) - 
program.  

05:35 Mango - Telezakupy
07:50 Spotkanie ze smakiem 

2
08:00 Dzień Dobry TVN 

(1032) - magazyn;
11:00 Na Wspólnej Omnibus 

15 (659) - serial 
obyczajowy;

12:50 Mali Giganci 3 (5/8) - 
program

14:50 MasterChef 6 (13/14) 
- program rozrywkowy 

16:25 Azja Express 2 (1/13) - 
program

17:55 Kulinarne wyzwania 
Davida Gaboriaud (2/9) - 
program

18:00 Kuchenne rewolucje 
14 (9/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

19:00 Fakty (7283)
19:25 Sport (7266) 
19:35 Pogoda (7263)
19:40  Raport smogowy – 

wiem czym oddycham 
(26/48) - informacje;

19:45 Uwaga! (5156) - 
program.  

20:00 Nie wszystko złoto, co 
się świeci - film 
przygodowy, USA 2008. 
Ben Finnegan zaprzepaścił 
w swoim życiu 
małżeństwo z piękną Tess, 
własny biznes i szczęście 
rodzinne, a wszystko z 
powodu obsesji jaka go 
opętała przez laty - chce 
odnaleźć wrak galeonu, 
który zatonął w 1715 roku 
z czterdziestoma 
skrzyniami kosztowności 
na pokładzie. I znowu ma 
wskazówki, które mogą go 
doprowadzić do celu…

22:25 Kocha, lubi, szanuje - 
komedia, USA 2011. W 
wieku czterdziestu kilku lat 
przesadnie poprawny Cal 
Weaver (Steve Carell) 
wiedzie idealne życie — 
ma dobrą pracę, ładny 
dom, udane dzieci i 
szkolną miłość za żonę. 
Ale kiedy dowiaduje się, że 
jego druga połowa, Emily 
(Julianne Moore), 
zdradziła go i chce się 
rozwieść, jego 
„wymarzone” życie 
rozpada się na kawałki…

00:55 Jeszcze raz - komedia; 
2008. Anna to żywiołowa, 
czterdziestolatka z 
poczuciem humoru. 
Michał jest przystojnym, 
poukładanym i zamożnym 
prawnikiem. Paweł ma 
dwadzieścia lat, kocha 
życie, ładne dziewczyny i 
zabawę. Ta czwórka musi 
się spotkać - i wyniknie z 
tego niezły miłosny 
ambaras! 

02:55 Uwaga! (5156) - 
program.  

03:15 Moc Magii (335/355) - 
program

04:35 Nic straconego 

06:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 13

06:30 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 14

07:00 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

07:50 Lekarze na start; 
Polska 2017; odc. 48

08:40 Lekarze na start; 
Polska 2017; tytuł 
odcinka: odc. 49

09:15 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska 2017;  
odc. 14

10:15 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska 2017;  
odc. 15

11:10 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska 2017;  
odc. 16

12:10 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska 2017;  
odc. 17

13:20 El Dorado: świątynia 
słońca 2; przygodowy, 
Peru, USA 2010

15:15 Grinch: świąt nie 
będzie; familijny, USA 
2000

17:25 Obłędny rycerz; 
przygodowy, USA 2001

20:00 Wpół do śmierci 2; 
akcja, USA 2007. Dwóch 
więźniów – Burk i Twitch, 
odsiaduje wyrok, w 
więzieniu w którym trwa 
ciągła walka między 
rywalizującymi ze sobą 
gangami. Kiedy wybucha 
bunt, muszą stworzyć 
sojusz, by przeżyć…

21:55 Nieobliczalny; akcja, 
USA 2006. Pięć lat po 
śmierci jego żony i syna, 
Jack Foster, były 
pracownik CIA, jedzie ze 
swoją ośmioletnią córką 
do Bukaresztu. Ku 
nieszczęściu Jacka, 
Amanda zostaje porwana 
przez obcego agenta…

23:55 Człowiek o żelaznych 
pięściach; akcja, 
Hongkong, USA 2012. W 
jednej z chińskich wiosek 
działa kilka wrogich sobie 
grup. Pośrodku nich jest 
Kowal, który zaopatruje 
wszystkie klany w broń. 
Jego celem jest zarobienie 
odpowiedniej ilości 
pieniędzy i ucieczka z 
ukochaną…

01:55 Ale numer!; Polska
02:30 Taki jest świat; factual, 

Polska 2017
03:25 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska
03:50 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska 
2015

04:20 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 11

04:50 Twój Puls; serial 
fabularny, Polska 2015

05:35 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

05:50 Bulionerzy; odc. 7/75 - 
Samochód

06:25 Zmiennicy; odc. 13/15 
- Spotkania z Temidą; 
serial TVP

07:35 Zmiennicy; odc. 14/15 
- Pocałuj mnie, Kasiu; 
serial TVP

08:50 Dziewczyny ze Lwowa; 
odc. 25; serial obyczajowy 
TVP

09:50 Ranczo; odc. 98 - 
Zbrodnia to niesłychana, 
pani zabija pana; serial 
obyczajowy TVP

10:45 Ranczo; odc. 99 - Los 
pogorzelca; serial 
obyczajowy TVP

11:45 Rodzinka.pl; odc. 170 
„Trzeba dobrze (się) 
prowadzić” sezon 8; serial 
komediowy TVP

12:15 Rodzinka.pl; odc. 171 
„Manipulować ale z 
uwagą” sezon 8; serial 
komediowy TVP

12:50 Rodzinka.pl; odc. 172 
„Chłopaki kontra 
dziewczyny” sezon 8; 
serial komediowy TVP

13:20 Ja to mam szczęście! 
- ulubione skecze; serial 
TVP

13:35 Ojciec Mateusz; odc. 
77 - Kolekcjoner; serial 
kryminalny TVP

14:30 Ranczo; odc. 100 - W 
blasku fleszy; serial 
obyczajowy TVP

15:30 Ranczo; odc. 101 - 
Grecy i Bułgarzy; serial 
obyczajowy TVP

16:30 Ranczo; odc. 102 - 
Jedźmy, nikt nie woła; 
serial obyczajowy TVP

17:25 Janosik; odc. 13/13 - 
Zdrada; serial TVP

18:25 Komisarz Alex; odc. 
129 - In vino veritas; serial 
kryminalny TVP

19:20 Ojciec Mateusz; odc. 
227 - Feralny powrót; 
serial kryminalny TVP

20:20 Ojciec Mateusz; odc. 
78 - Wyjazd; serial 
kryminalny TVP

21:15 Ojciec Mateusz; odc. 
79 - Rodzinne więzi; serial 
kryminalny TVP

22:05 Ranczo; odc. 103; 
serial obyczajowy TVP

22:55 Ranczo; odc. 104; 
serial obyczajowy TVP

23:55 Dziewczyny ze Lwowa; 
odc. 26; serial TVP

00:55 Miasto skarbów; odc. 
12; serial kryminalny TVP

01:50 Ratownicy; odc. 5/13; 
serial TVP

02:45 Nowa; odc. 4; serial 
TVP

03:40 Pod wspólnym 
niebem; odc. 11; serial 
komediowy TVP

04:15 Rodzinka.pl; odc. 222 
sezon 11; serial TVP

04:50 Bulionerzy; odc. 6/75 - 
Parapet Party

05:15 Bulionerzy; odc. 7/75 - 
Samochód

05:45 Kochamy polskie 
komedie; odc.27

06:25 Rozrywka Retro – 
Kabaret Potem 
przedstawia: Trąbka dla 
gubernatora

07:20 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 10 Hajnówka

07:50 Smaczne Go! - (8)
08:45 Koło fortuny; odc. 1 

ed. 3; teleturniej
09:20 Gwiazdozbiór TVP 

Rozrywka – Wanda 
Kwietniewska /1/; 
reportaż

09:45 Życie to Kabaret – 
Dzikie Fazy Fair Play 
Crew; /cz. 1/; widowisko 
rozrywkowe

10:35 KabareTOP Story - 
„Zasmażka” - kabaret OT. 
TO

10:55 Kierunek Kabaret - Z 
cyklu „Typowe tematy” - 
PKP /16/

11:55 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka - Wanda 
Kwietniewska /2/; reportaż

12:25 Okrasa łamie przepisy 
– Kuchnia wielkopolska - 
kefir

12:55 Podróże z historią; 
odc. 21 Tarcza ukryta w 
górach AD; cykl 
dokumentalny

13:35 Kochamy polskie 
komedie; odc.27

14:15 Postaw na milion; 
odc. 157; teleturniej

15:05 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /73/ - 
„Czerwony jak cegła” - 
Dżem

15:20 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów; (15) - 
Sprzedawca; program 
rozrywkowy

16:25 Rolnik szuka żony; 
seria IV; odc. 3; reality 
show

17:20 Magiczny świat Luca; 
/28/; Francja (2016)

17:50 Pajęczarki; komedia
19:50 Bake off – Ale ciacho! 

- (1); widowisko
20:55 Bake off – Ale przepis 

- (1)
21:15 Latający Klub 2, czyli 

wieczór kabaretowy - 
sezon II - (9)

22:25 Kierunek Kabaret – 
Wielka uczta; /33/

23:30 Paranienormalni 
Tonight; (6) Dariusz 
Michalczewski; program 
rozrywkowy

00:20 Koło fortuny; odc. 72 
ed. 3; teleturniej

00:55 Lubię to – kabaret 
Hrabi; widowisko

01:20 Kabaretowa Mapa 
Polski – IX Mazurska Noc 
Kabaretowa 2007 „Dwójki, 
pary, duety” (1-3)

04:15 Rozrywka Retro – 
Kabaret Potem 
przedstawia: Trąbka dla 
gubernatora

05:50 Ukryta prawda (93) - 
program obyczajowy 

06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Druga szansa 2 (9/13) 

- serial 
09:55 Druga szansa 2 

(10/13) - serial
11:00 Brzydula (177/180) - 

serial obyczajowy
11:40 Brzydula (178/180) - 

serial obyczajowy
12:15 Brzydula (179/180) - 

serial obyczajowy
12:50 Brzydula (180) - serial 

obyczajowy
13:25 Brzydula (181) - serial 

obyczajowy
14:00 Brzydula (182) - serial 

obyczajowy
14:35 Legion niezwykłych 

tancerzy: Tajniki siły Ra - 
film przygodowy, USA 
2013. Film przedstawia 
grupę ludzi, którzy 
odkrywają w sobie 
niezwykłe nadnaturalne 
zdolności. Już wkrótce 
czeka ich wybór: czy użyją 
nowo nabytych 
umiejętności w słusznej 
sprawie, czy dla własnej 
korzyści. Film składa się 
głównie z muzyki, a 
zamiast dialogów mamy 
szereg sekwencji 
tanecznych. 

16:45 Przygoda na Alasce - 
film przygodowy, USA 
1995. Po śmierci żony, 
Jake Barness postanawia 
przeprowadzić się z 
synem i córką na Alaskę. 
Na nowe miejsce 
zamieszkania wybiera 
małą wioskę. Ma nadzieję, 
że piękna, dzika przyroda 
pozwoli mu odzyskać 
spokój wewnętrzny, a jego 
dzieciom zapomnieć o 
stracie matki…

19:00 Księżniczka na lodzie 
- komedia, USA/Kanada 
2005. Casey od zawsze 
marzyła, by zostać 
mistrzynią jazdy figurowej 
na lodzie. W szkolnej 
hierarchii nigdy jednak nie 
mogła znaleźć swojego 
miejsca…

21:10 Pieniądze to nie 
wszystko - komedia 2001. 
50-letni biznesmen 
Tomasz Adamczyk, chce 
zrezygnować z interesów 
w branży alkoholowej i 
poświęcić się swojej pasji 
życiowej - filozofii…

23:25 Będziecie nas 
pamiętać - film 
obyczajowy, USA 2012

01:45 Moc Magii (335/355) - 
program

04:00 Druga strona medalu 
(6/8) - talk show – Jacek 
Olszewski

04:30 Druga strona medalu 
4 (4/8) - talk show – 
Caroline Woźniacki

05:15 Wiem, co jem na 
diecie (6/12) - program 
lifestylowy

05:45 Oszczędne zakupy 2 
(1/6) - serial, Wielka 
Brytania 

07:00 Oddział dla grubasów 
(3/10) - program 

07:30 Smakuj świat z 
Pascalem (2/4) - reality 
show kulinarny 

08:00 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 9 (3/12) - 
program lifestylowy 

08:45 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 8 (9/12) - 
program lifestylowy 

09:30 Dorota was urządzi 5 
(6/12) - program 

10:15 Pod okiem Goka 
11:15 Apetyt na miłość 3 

(7/12) - program 
12:15 Sablewskiej sposób 

na modę 9 (1/10) - 
program rozrywkowy 

13:00 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu

13:45 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (4/10) - reality 
show 

14:30 W czym do ślubu? 2 
(1/10) - reality show 

15:00 Afera fryzjera 5 (9/12) 
- program rozrywkowy 

15:45 W roli głównej - 
Joanna Przetakiewicz (7/8) 
- talk show 

16:15 Pani Gadżet 14 (12) - 
magazyn 

16:45 Dorota was urządzi 5 
(7/12) - program 

17:30 W dobrym stylu 2 
(7/12) - program 
lifestylowy

18:15 Kobieta na krańcu 
świata 9 (4/9) - program 

18:45 Gwiazdy od kuchni 
19:20 Apetyt na miłość 4 

(2/12) - program 
rozrywkowy 

20:20 Mistrzowskie cięcie 
(5/8) - program 

21:20 Operacje w Tajlandii 
22:30 #Sława 
23:00 Bajeczne życie 

milionerów 2 (3/10) - 
program rozrywkowy 

23:30 Zemsta z pomocą 
Kardashianki (9) - 
program rozrywkowy 

00:25 W dobrym stylu 2 
(7/12) - program

01:05 Mistrzowie podrywu 
(5/8) - program 

01:50 Medycyna 
alternatywna - dokument 

02:30 W roli głównej - Anna 
Głogowska (6/17) - talk 
show 

03:05 W roli głównej - Ilona 
Łepkowska (14/17) - talk 
show 

03:30 Wiem, co jem 4 
(2/15) - magazyn

03:55 Wiem, co jem 6 
(12/16) - magazyn

04:20 Wiem, co jem 2 
(3/15) - magazyn

04:45 Wiem, co jem 2 
(8/15) - magazyn

08:00 Łyżwiarstwo figurowe 
- Finał Grand Prix, Nagoja 
- pr. dowolny solistów

08:20 Łyżwiarstwo figurowe 
- Finał GPrix, Nagoja - pr. 
dowolny par sport.

09:50 Łyżwiarstwo figurowe 
- Finał Grand Prix, Nagoja 
- pr. dow. par tanecznych

11:15 Łyżwiarstwo figurowe 
- Finał Grand Prix, Nagoja 
- pr. dowolny solistek

12:30 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 (19)

13:50 Piłka nożna - Klubowe 
MŚ - 1/4F (1) 

16:05 Łyżwiarstwo szybkie - 
PŚ - Salt Lake City dz. 1

17:20 Piłka nożna - Klubowe 
MŚ - 1/4F (2) 

19:35 Piłka ręczna kobiet - 
MŚ: podsumowanie

20:30 Łyżwiarstwo szybkie - 
PŚ - Salt Lake City dz. 2 - 
500m kobiet i mężczyzn

21:35 Łyżwiarstwo szybkie - 
PŚ - Salt Lake City dz. 2 - 
1500m kobiet i  mężczyzn

23:05 Łyżwiarstwo szybkie - 
PŚ - Salt Lake City dz. 2 - 
biegi ze startu wspólnego 
kobiet i mężczyzn

23:55 Sportowa sobota
00:20 Hokej na lodzie - NHL 

2017/18 - skróty meczów
01:00 Hokej na lodzie - NHL 

2017/18 (20)

07:00 TELEZAKUPY
07:30 Kreatywni
07:50 Mój pies i inne zwierzaki; 

magazyn
08:05 Astronarium; magazyn
08:30 Sekrety mnichów – 

Prawa kobiet, prawa matek; 
rozmowa

08:50 Sekrety Stomatologii 
odc. 13; magazyn

09:05 Pogoda 
09:10 AgroSzansa; odc. 107/15; 

magazyn
09:30 Rączka gotuje
10:02 Studio 3
11:15 Jak to działa; odc. 102 

Filmy animowane; magazyn
11:45 Polska z Miodkiem - (40) 

Murzasichle; felieton
11:55 TVP Kraków w... – 

Zakopanem. Mikołajki
12:15 Ginące zawody; odc. 37 

Przygoda z lalkami; reportaż
12:35 Posmakuj Opolskiego; 

odc. 7
12:55 Wystawy na Boże 

Narodzenie; film dokum.; 
Francja (2004)

13:55 Nożem i widelcem; odc. 
173

14:20 Telenowyny/Antenowe 
remanenty

14:50 TVP Kraków w... – 
Zakopanem. Mikołajki

15:05 Regiony z Historią – 
Ząbki - początki miasta; cykl 
dokum.

15:25 Sekrety mnichów – 
Prawa kobiet, prawa matek

15:45 TVP Kraków w... – 
Zakopanem. Mikołajki

16:00 Podkarpacki szlak 
kulinarny – Podkarpackie 
smaki 21; felieton

16:15 Pogoda
16:20 Rolnik szuka żony; seria 

IV; odc. 1; reality show
17:15 Antenowe remanenty
17:32 POGODA
17:40 Relacje; mag. ekonom.
18:00 Rączka gotuje
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Magazyn kulturalny
19:40 Studio 3
20:56 POGODA
21:00 Relacje; mag. ekonom.
21:20 Zgadnij! Napisz! Wygraj!
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wiadomości sport 

weekend
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:35 Polskie drogi; odc. 10/11; 

serial TVP
24:00 Sekrety mnichów – 

Prawa kobiet, prawa matek
00:20 Antenowe remanenty
01:00 Rączka gotuje
01:30 AgroSzansa; odc. 107/15
01:50 Telenowyny/Antenowe 

remanenty
02:20 Ginące zawody; odc. 37 

Przygoda z lalkami; reportaż
02:35 Regiony z Historią – 

Ząbki - początki miasta; cykl 
dokum. 

03:00 Astronarium; magazyn
03:35 Wystawy na Boże 

Narodzenie; film dokum.; 
Francja (2004)

04:30 Tajemnice Książnicy 
Pomorskiej – Zbiory Marii 
Tatarczuch

04:45 Kreatywni
05:05 Dziennik Regionów
05:30 Antenowe remanenty
05:50 Antenowe remanenty
06:15 Posmakuj Opolskiego; 

odc. 7
06:30 Jak to działa; odc. 102

06:50 Był taki dzień – 9 
grudnia; felieton

06:55 Wszystkie kolory 
świata – Afryka 
Południowa. odc. 27/30; 
serial dokum.; Francja 
(2008)

08:00 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 15 Stargard; 
magazyn

08:30 Dziedzictwo regionów 
– Drzewica potęga 
Gerlacha; cykl reportaży

09:20 Gazda z Diabelnej; 
odc. 6; serial TVP

10:20 Okrasa łamie przepisy 
– Gotowanie w krainie 
młodości; magazyn 
kulinarny

10:55 Ziemia – Podwodny 
świat; cz. 2. USS Liberty, 
Hebat Allah i Pierwotna 
Siła; cykl dokum.

11:50 Sekrety wykute w 
kamieniu; odc. 7/8 
Damaszek. Wieczne 
miasto; serial dokum.; 
Francja (2005)

13:00 Wielka piątka Azji. 
Słoń; cykl dokum.; 
Niemcy (2015)

14:00 Szerokie tory – Jeden 
dzień z życia business 
woman w Kijowie; 
reportaż

14:35 Wielka Gra; odc. 677 
(43); teleturniej

15:40 Spór o historię – 
Grudzień ‚70; debata

16:25 Piłsudski Bronisław 
zesłaniec, etnograf, 
bohater; film dokum.

17:25 #dziedzictwo - Debata 
V

18:00 Jan Serce; odc. 2/10 - 
Lusia; serial TVP

19:10 Pearl Harbor – Cała 
prawda; 2/2; film dokum.; 
Wielka Brytania (2016)

20:10 Lalka; odc. 9/9 - Dusza 
w letargu; serial TVP

21:40 Odtajnione akcje 
szpiegowskie; odc. 8/8; 
film dokum.; USA (2016)

22:35 Byłem w Gestapo; film 
dokum.; Polska (2014)

23:20 Ostatni Bej Bałkanów; 
odc. 3 Czerwony 
towarzysz, lata 1924 - 
1943; serial; Francja 
(2005)

01:00 Czarne tulipany; film 
dokum.; Polska (1997)

02:00 Ułańska ballada; odc. 
1/4; serial kostiumowy; 
Rosja (2012)

7:00 Biatlon; PŚ w 
Hochfilzen; bieg 
sprinterski kobiet

9:00 Siatkówka mężczyzn; 
LM; Jastrzębski Węgiel - 
Berlin Recycling Volleys

11:20 Magazyn narciarski
12:15 Biatlon; Zawody 

Pucharu Świata w 
Hochfilzen; bieg 
pościgowy mężczyzn

12:55 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; : Łuczniczka 
Bydgoszcz - Cuprum 
Lubin

14:45 Siatkówka kobiet; Liga 
Siatkówki Kobiet; Chemik 
Police - Developres 
SkyRes Rzeszów

17:30 Boks
19:40 Piłka nożna; Liga 

holenderska: AZ Alkmaar - 
Heracles Almelo

21:50 Boks
1:00 Boks; Gala w 

Częstochowie; waga 
ciężka: Tomasz Adamek - 
Fred Kassi. W walce 
wieczoru w Częstochowie 
o tytuł mistrza Polski w 
wadze ciężkiej spotkają się 
Tomasz Adamek i Fred 
Kassi. Góral...

3:00 Boks; Walka o pas WBO 
World w Nowym Jorku; 
waga superpiórkowa: 
Wasyl Łomaczenko - 
Guillermo Rigondeaux
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04:45 Galeria; odc. 92; serial 
obyczajowy TVP

05:15 Klan; odc. 3218; 
telenowela TVP

05:35 Klan; odc. 3219; 
telenowela TVP

06:10 Słownik polsko@
polski - talk - show prof. 
Jana Miodka (368)

06:35 Pełnosprawni; 
magazyn dla 
niepełnosprawnych

07:00 Transmisja Mszy 
Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w 
Łagiewnikach

08:00 Tydzień
08:40 Ziarno – Matka Boża 

Indiańska; magazyn
09:15 Jak to działa; odc. 148 

Małe jest wielkie; magazyn
09:45 Serial fabularny
10:40 Zakochaj się w 

Polsce; odc. 52 Swołowo 
- Europejska Wieś 
Dziedzictwa Kulturowego; 
magazyn

11:10 Weterynarze z sercem
11:40 Sekrety mnichów – 

Starość; rozmowa
11:55 Między ziemią a 

niebem; magazyn
12:00 Anioł Pański; Watykan 

(2017)
12:15 Między ziemią a 

niebem; magazyn
12:50 BBC w Jedynce – 

Wielkie migracje 
zwierząt. Zebry; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

13:55 Poldark – Wichry 
losu; seria II, odc. 1; 
serial; Wielka Brytania

15:00 Halo tu Pjongczang
15:20 Skoki Narciarskie - 

Puchar Świata - Titisee - 
Neustadt - konkurs 
indywidualny (studio) 

15:30 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata - Titisee - 
Neustadt - konkurs indyw.

16:25 Teleexpress (w 
przerwie)

17:40 Komisarz Alex; serial 
kryminalny TVP

18:40 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Pogoda
20:15 Blondynka; serial TVP
21:10 Zakochana Jedynka – 

Magia w blasku księżyca; 
komedia; USA (2015)

22:55 Król życia; komedia; 
Polska (2015)

00:45 Jaka to melodia?
01:40 Serial fabularny

06:15 Słowo na niedzielę – 
Cztery buldożery

06:25 Podróże z historią; 
odc. 36 Jak powstaje 
papier?; cykl 
dokumentalny

07:05 M jak miłość; odc. 
1335; serial TVP

08:00 Pytanie na śniadanie
09:25 Barwy szczęścia; odc. 

1757; serial TVP
10:00 Barwy szczęścia; odc. 

1758; serial TVP
10:40 Rodzinne oglądanie – 

Groźne cuda natury. 
Życie na krawędzi; odc. 2 
Wodne cuda; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

11:40 Makłowicz w podróży
12:20 Gwiazdy w południe – 

Taggart; western; USA 
(1964)

14:00 Familiada; odc. 2415; 
teleturniej

14:40 Koło fortuny; 
teleturniej

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
688; serial TVP

16:20 Kulisy Na dobre i na 
złe

16:25 Na sygnale; odc. 164 
„Żółtodziób”; serial 
fabularyzowany TVP

16:55 Na sygnale; odc. 165 
„Życie toczy się dalej”; 
serial fabularyzowany TVP

17:20 Rodzinka.pl; odc. 199 
„Albo ona, albo ja” sezon 
10; serial komediowy TVP

18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Pod wspólnym 

niebem; odc. 12 Kufer 
trojański; serial 
komediowy TVP

19:25 Lajk!
20:05 Kwiat pustyni; film 

obyczajowy; Wielka 
Brytania, Niemcy, Austria 
(2009)

22:25 Bal u Pana Boga – 
koncert piosenek Jacka 
Kaczmarskiego i 
Przemysława 
Gintrowskiego

23:35 Kino bez granic – 
Mandarynki; dramat; 
Gruzja, Estonia (2015)

01:10 Cisza; dramat; Niemcy 
(2010)

03:15 Taggart; western; USA 
(1964)

04:50 Koło fortuny; 
teleturniej

5:30 Uwaga!; magazyn 
reporterów

5:50 Mango; telezakupy
8:00 Nowa Maja w ogrodzie 

(8); magazyn ogrodniczy. 
Już od kilkunastu lat Maja 
Popielarska przemierza 
kraj, by pokazać swoim 
widzom najpiękniejsze 
ogrody w Polsce. W 
swoim programie 
przedstawia...

8:30 Dzień Dobry TVN; 
magazyn

11:00 Co za tydzień; 
magazyn informacyjny. 
Olivier Janiak pojawia się 
na pokazach filmowych, 
koncertach, imprezach z 
udziałem celebrytów czy 
pokazach mody. Będzie 
obecny podczas premiery 
największych...

11:45 Druga szansa (13-
ost.); serial obyczajowy. 
Piotr wychodzi ze szpitala. 
Borecka ma niewielkie 
szansę na zostanie 
zastępczą matką Zosi. 
Sara znajduje się w 
placówce medycznej po...

12:45 Druga twarz (2); 
program rozrywkowy. 
Adam swoim wyglądem 
sprawia, że ludzie wysyłają 
go do zoo, wyzywają od 
najgorszych, plują na 
niego, a nawet biją. 
Widzowie...

13:50 Piraci z Karaibów: 
Skrzynia umarlaka; film 
przygodowy, USA 2006

17:05 Mali Giganci (6); 
program rozrywkowy

19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:40 Raport smogowy - 

wiem, czym oddycham 
(27); cykl reportaży

19:45 Uwaga!; magazyn 
reporterów

20:00 MasterChef (14-ost.); 
program rozrywkowy

21:35 Gwiezdne wojny: 
Część 2 - Atak klonów; 
film SF, USA 2002

0:40 Nie wszystko złoto, co 
się świeci; komedia 
przygodowa, USA 2008

3:00 Uwaga!; magazyn 
reporterów

3:20 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy. Nocny 
program interaktywny, w 
którym wróżki 
odpowiadają na pytania 
widzów dotyczące ich 
przyszłości.

4:35 Nic straconego; 
programy powtórkowe. 
Okazja do zobaczenia 
programów, których w 
czasie pierwszej emisji nie 
zdążyliśmy obejrzeć.

05:30 Uwaga! (5156) - 
program.  

05:50 Mango - Telezakupy
08:00 Nowa Maja w 

ogrodzie (8/40) - magazyn 
ogrodniczy

08:30 Dzień Dobry TVN 
(1033) - magazyn;

11:00 Co za tydzień (829) - 
magazyn

11:45 Druga szansa 4 (13) - 
serial

12:45 Druga twarz (2) - 
program. 

13:50 Piraci z Karaibów: 
Skrzynia umarlaka - film 
przygodowy 2006. Po 
morzach pływa straszny 
Davy Jones, który chce 
wyegzekwować dług od 
Jacka Sparrowa. Sparrow 
chce zdobyć skrzynię 
umarlaka, zawierająca 
serce Jonesa, co da mu 
władzę nad morzami… 

17:05 Mali Giganci 3 (6/8) - 
program

19:00 Fakty (7284)
19:25 Sport (7267) 
19:35 Pogoda (7264)
19:40  Raport smogowy – 

wiem czym oddycham 
(27/48) - informacje;

19:45 Uwaga! (5157) - 
program.  

20:00 MasterChef 6 (14) - 
program rozrywkowy. 
Charyzmatyczne jury, 
magia smaków i wielkie 
emocje – to znaki 
rozpoznawcze tego 
programu…

21:35 Gwiezdne wojny: 
Część II - Atak klonów - 
film S-F, USA 2002. 
Minęło dziesięć lat od 
ataku na Naboo. Anakin 
Skywalker (Hayden 
Christensen), teraz 
dwudziestoletni, jest 
uczniem rycerza Jedi, Obi-
Wan Kenobiego (Ewan 
McGregor). Galaktyka stoi 
na skraju wojny 
domowej…

00:40 Nie wszystko złoto, co 
się świeci - film 
przygodowy, USA 2008. 
Ben Finnegan 
(McConaughey) 
zaprzepaścił w swoim 
życiu małżeństwo z piękną 
Tess, własny biznes i 
szczęście rodzinne, a 
wszystko z powodu 
obsesji jaka go opętała 
przez laty - chce odnaleźć 
wrak galeonu, który 
zatonął w 1715 roku z 
czterdziestoma skrzyniami 
kosztowności na 
pokładzie. I znowu ma 
wskazówki, które mogą go 
doprowadzić do celu…

03:00 Uwaga! (5157) - 
program.  

03:20 Moc Magii (336/355) - 
program

04:35 Nic straconego 

05:50 Niesamowite! - wersja 
długa; factual, Polska 
2014; odc. 2

06:50 Allo Allo!; serial 
fabularny, Wielka Brytania 
1982. 

07:25 Allo Allo!; serial
08:05 Allo Allo!; serial
08:45 Allo Allo!; serial
09:30 El Dorado: świątynia 

słońca 2; przygodowy, 
Peru, USA 2010

11:25 Grinch: świąt nie 
będzie; familijny, USA 
2000

13:35 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: Księżniczka 
Maleen; familijny, Niemcy 
2015

14:45 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: Czerwony 
Kapturek; familijny, 
Niemcy 2012

16:10 Bibliotekarz III: Klątwa 
kielicha Judasza; 
przygodowy, USA 2008

17:50 Pokojówka na 
Manhattanie; komedia, 
USA 2002. Wzruszająca 
historia niezależnej kobiety 
i samotnej matki, która 
pracuje jako pokojówka w 
prestiżowym hotelu na 
Manhattanie…

20:00 W obronie własnej; 
akcja, USA 2013. Były 
agent antynarkotykowy 
Phil Broker (Jason 
Statham) przeprowadza 
się wraz z córką do 
miasteczka w Luizjanie. 
Miasteczkiem rządzi 
narkotykowy baron, 
któremu Broker 
nieopatrznie wchodzi w 
drogę.

22:00 Angielska robota; 
akcja, Australia, USA, 
Wielka Brytania 2008. 
Opowieść o legendarnym 
napadzie na bank na 
londyńskiej Baker Street w 
1971 roku. Legendarnym, 
bo aż do dziś ani nikogo w 
tej sprawie nie 
aresztowano, ani nie 
odzyskano nawet pensa ze 
skradzionych przez 
rabusiów pieniędzy…

00:10 Wikingowie; fabularny, 
Irlandia, Kanada 2013; 
odc. 8

01:05 Ale numer!; Polska 
2017

01:40 Z archiwum policji; 
fabularny, Polska 2010; 
odc. 10

02:20 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

03:00 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

03:25 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

03:50 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

04:20 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

04:50 Twój Puls; serial 
fabularny, Polska 2015

05:35 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

05:45 Bulionerzy; odc. 8/75 - 
Sprzątaczka; serial 
komediowy TVP

06:15 Bulionerzy; odc. 9/75 - 
Poświęcenie; serial 
komediowy TVP

06:50 Janosik; odc. 12/13 - 
Pobili się dwaj górale; 
serial TVP

07:50 Janosik; odc. 13/13 - 
Zdrada; serial TVP

08:45 Ranczo; odc. 100 - W 
blasku fleszy; serial 
obyczajowy TVP

09:45 Ranczo; odc. 101 - 
Grecy i Bułgarzy; serial 
obyczajowy TVP

10:40 Ranczo; odc. 102 - 
Jedźmy, nikt nie woła; 
serial obyczajowy TVP

11:40 Rodzinka.pl; odc. 173 
„Czysto, czyściej, 
czyściuteńko” sezon 8; 
serial komediowy TVP

12:10 Rodzinka.pl; odc. 174 
„Nie chcę być babcią” 
sezon 8; serial komediowy 
TVP

12:40 Rodzinka.pl; odc. 175 
„Zarządzanie kryzysowe” 
sezon 8; serial komediowy 
TVP

13:20 Ojciec Mateusz; odc. 
79 - Rodzinne więzi; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ranczo; odc. 103 - Nie 
rzucaj ziemi, skąd twój 
ród; serial obyczajowy 
TVP

15:15 Ranczo; odc. 104 - 
Wielkie otwarcie; serial 
obyczajowy TVP

16:15 Ranczo; odc. 105 - 
Nowe wyzwania; serial 
obyczajowy TVP

17:15 Zmiennicy; odc. 15 /15 
- Nasz najdroższy; serial 
TVP

18:25 O mnie się nie martw; 
s. VII odc. 13/13; serial 
komediowy TVP

19:15 Rodzinka.pl; odc. 223 
sezon 11; serial 
komediowy TVP

19:50 Na sygnale; odc. 165 
„Życie toczy się dalej”; 
serial fabularyzowany TVP

20:25 Ojciec Mateusz; odc. 
80 - Adrenalina; serial 
kryminalny TVP

21:20 Ojciec Mateusz; odc. 
81 - Przerwany weekend; 
serial kryminalny TVP

22:15 Ranczo; odc. 106; 
serial obyczajowy TVP

23:15 Ranczo; odc. 107; 
serial obyczajowy TVP

00:05 Miasto skarbów; odc. 
12; serial kryminalny TVP

00:55 Nowa; odc. 5; serial 
TVP

01:50 Londyńczycy II; odc. 
15/16; serial TVP

02:45 Krew z krwi 2; odc. 
4/10; serial TVP

03:45 Komisariat; odc. 29 
Damski bokser; serial TVP

04:15 Komisariat; odc. 30; 
serial TVP

04:40 Bulionerzy; odc. 9/75; 
serial komediowy TVP

05:45 Kochamy polskie 
komedie; odc.28

06:15 Rozrywka Retro – 
Gwiazdy Festiwali 
Sopockich /3/ - Drupi, 
Herreys

07:10 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 11 Dolina 
Narwi; magazyn

07:40 Dubidu; odc. 17; quiz 
muzyczny

08:40 Koło fortuny; odc. 2 
ed. 3; teleturniej

09:15 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Kawiarenka z 
Gwiazdami - Opole 2017 
(7); reportaż

09:45 Życie to Kabaret – N 
jak Neo - nówka i 
przyjaciele

10:50 Dzięki Bogu już 
weekend; (7)

11:55 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Kawiarenka z 
Gwiazdami - Opole 2017 
(8); reportaż

12:25 Okrasa łamie przepisy 
– Steki z polskiej 
wołowiny

12:55 Podróże z historią; 
odc. 20 Jak powstała 
Polska?; cykl dokum.

13:35 Kochamy polskie 
komedie; odc.28

14:10 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów; (16) - 
Piosenkarz i artysta

15:05 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /74/ - „Dla 
Ciebie miły” - Violetta 
Villas

15:15 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /31/ - 
„Zakręcona” - Reni Jusis

15:25 Magiczny świat Luca; 
/29/; Francja (2016)

15:55 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Kawiarenka z 
Gwiazdami - Opole 2017 
(7); reportaż

16:30 Rolnik szuka żony; 
seria IV; odc. 4; reality 
show

17:25 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Kawiarenka z 
Gwiazdami - Opole 2017 
(8); reportaż

17:50 Olga Lipińska 
zaprasza; (19); talk-show

18:40 Lepiej być piękną i 
bogatą; komedia; Polska, 
Niemcy, Ukraina (1993)

20:20 KabareTOP Story – 
„Szeptanka” - Bohdan 
Smoleń

20:40 Kierunek Kabaret – Z 
cyklu „Typowe tematy” - 
PKP /16/

21:45 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów; (15) - 
Sprzedawca

22:50 Hity kabaretu; (15) - 
Drzwi i inne hity Kabaretu 
Moralnego Niepokoju cz. 1

23:50 Koło fortuny; odc. 1 
ed. 3; teleturniej

00:35 Kabaretowa Mapa 
Polski – Świętokrzyska 
Gala Kabaretowa 2013 
(1-3); widowisko

03:40 Rozrywka Retro – 
Gwiazdy Festiwali 
Sopockich; /3/ - Drupi, 
Herreys

05:15 Ukryta prawda (94) - 
program obyczajowy

06:30 Mango - Telezakupy
08:35 Druga szansa 2 

(11/13) - serial 
09:40 Druga szansa 2 

(12/13) - serial
10:40 Druga szansa 2 (13) - 

serial
11:40 Brzydula (183) - serial 

obyczajowy. Marek 
spotyka Ulę pierwszy raz 
od czasu jej wyjazdu na 
Mazury. Przekonuje ją, że 
dla niej odwołał ślub z 
Pauliną…

12:15 Brzydula (184) - serial 
obyczajowy. Aleks wysyła 
Violettę do pracy w 
bufecie. Aleks przekonuje 
Ulę do podpisania ugody 
między jej firmą a 
Febo&Dobrzański…

12:50 Brzydula (185) - serial 
obyczajowy. Pshemko 
wygarnia Violetcie, że nie 
jest dobrą partią dla jego 
syna. Klaudia postanawia 
zdobyć Marka…

13:25 Brzydula (186) - serial 
obyczajowy. Maciek i 
przyjaciółki z pracy 
postanawiają wyswatać 
Ulę z Piotrem. Wojtek jest 
przekonany, że ojciec 
storpedował jego związek 
z Violettą. 

14:00 Beethoven V - film 
rodzinny, USA 2003 . Sara 
zabiera Beethovena na 
wakacje do swojego 
zdziwaczałego wuja 
Freddy’ego, który mieszka 
w starym górniczym 
miasteczku. Niesforny 
psiak wykopuje w 
rodzinnym ogrodzie 
brakujący element zagadki 
o legendarnym skarbie…

16:00 Księżniczka na lodzie 
- komedia, USA/Kanada 
2005. Casey od zawsze 
marzyła, by zostać 
mistrzynią jazdy figurowej 
na lodzie. W szkolnej 
hierarchii nigdy jednak nie 
mogła znaleźć swojego 
miejsca…

18:00 Oszuści (5/10) - serial, 
USA

19:00 Zabójcza broń (10/18) 
- serial, USA 

20:00 Star Trek - film S-F, 
USA/Niemcy 2009. 
Kolejna opowieść o losach 
załogi USS Enterprise 
przenosi nas w czasy 
pierwszej misji kapitana 
Kirka (Chris Pine) i jego 
towarzyszy…

22:40 Zabójcza broń (11/18) 
- serial, USA 

23:40 Słaby punkt - film 
sensacyjny, USA/Niemcy 
2007

02:00 Miasto zła (5/8) - 
serial, USA

03:00 Moc Magii (336/355) - 
program

05:20 Dzieci na rozstaju 
06:20 Pod okiem Goka 
07:25 W roli głównej - 

Joanna Przetakiewicz (7/8) 
- talk show 

07:55 36,6 2 (13) - program 
08:55 Kobieta na krańcu 

świata 9 (4/9) - program 
09:25 Idealna niania 9 (12) - 

program obyczajowy 
10:10 Dorota was urządzi 5 

(7/12) - program 
10:55 Gwiazdy prywatnie 
11:25 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 8 (10/12) - 
program lifestylowy 

12:10 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (2/10) - 
program rozrywkowy 

12:55 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (5/10) - reality 
show 

13:40 W czym do ślubu? 2 
(2/10) - reality show 

14:10 Beauty ekspert 2 (12) 
- magazyn lifestylowy 

14:40 Życie bez wstydu 4 
(11/12) - reality show 

15:40 Nowy wygląd, nowe 
życie 2 (4/8) - program 
rozrywkowy 

17:10 Pojedynek na modę 
17:55 #Sława 
18:25 Dziewczynka, która 

była chłopcem - 
dokument 

19:25 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 8 (10/12) - 
program lifestylowy 

20:10 Pani Gadżet EXTRA 4 
20:45 Pani Gadżet 14 (12) - 

magazyn 
21:15 Życie bez wstydu 4 

(11/12) - reality show 
22:15 Apetyt na miłość 3 

(8/12) - program 
rozrywkowy 

23:15 Ghana - piekło 
niepełnosprawnych

00:30 W roli głównej - 
Joanna Przetakiewicz (7/8) 
- talk show 

01:00 W roli głównej - 
Robert Biedroń (5/8) - talk 
show 

01:30 33 za zamkniętymi 
drzwiami (3/5) - program 
rozrywkowy 

02:00 33 za zamkniętymi 
drzwiami (4/5) - program 
rozrywkowy 

02:25 Oddział dla grubasów 
(3/10) - program 
obyczajowy 

02:50 W roli głównej - 
Michał Wiśniewski (7/17) 
- talk show 

03:15 W roli głównej - 
Aleksander Wolszczan 
(13/17) - talk show 

03:40 Wiem, co jem 4 
(3/15) - magazyn

04:05 Wiem, co jem 6 
(13/16) - magazyn

04:30 Wiem, co jem 2 
(4/15) - magazyn

04:55 Wiem, co jem 2 
(9/15) - magazyn

06:30 Łyżwiarstwo figurowe 
- Finał Grand Prix, Nagoja 
- Gala

09:10 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 (20): Tampa Bay 
Lightning - Winnipeg Jets

11:00 piłka nożna - Barca TV
14:15 piłka nożna - Bayern 

TV
16:15 Piłka ręczna kobiet - 

Mistrzostwa Świata: 
podsumowanie fazy 
grupowej

17:05 Piłka ręczna kobiet - 
Mistrzostwa Świata: 1/8 F 
(1)

17:30 Piłka ręczna kobiet - 
Mistrzostwa Świata: 1/8 F 
(1)

18:25 Piłka ręczna kobiet - 
Mistrzostwa Świata: 1/8 F 
(1)

22:30 Sportowa niedziela
23:05 Łyżwiarstwo szybkie - 

Puchar Świata - Salt Lake 
City dz. 3

07:00 Wawel w nowej Polsce 
– Fortyfikacje; film dokum.

07:20 Nożem i widelcem
07:35 1200 Muzeów odc. 20
08:00 Rolnik szuka żony; seria 

IV; odc. 2; reality show
08:55 Uroczysta Msza św. z 

katedry Opolskiej
10:00 CREDO. Magazyn 

ekumeniczny
10:15 Rączka gotuje
10:45 Magazyn kulturalny
11:15 Jak to działa; odc. 103 

Słodycze; magazyn
11:50 Pod Tatrami
12:10 Głos Regionów
13:05 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Za progiem 
puszczy

13:40 Antenowe remanenty
14:20 Superliga tenisa 

stołowego; odc. 23; mag.
15:20 Superliga przy stole; 

odc. 23
15:35 Antenowe remanenty
16:00 Polskie drogi; odc. 

10/11; serial TVP
17:32 POGODA
17:35 Gwarowy koncert życzeń
18:20 Twarze TV Katowice
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Dokument w obiektywie; 

magazyn
19:40 Dojrzalsi; magazyn 

publicystyczny
20:10 Niedzielny fajer; 

program rozrywkowy
20:55 POGODA
21:00 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie; magazyn
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wiadomości sport 

weekend
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:30 Wojna domowa; odc. 

15/15 - Siła wyobraźni; 
serial komediowy TVP

23:10 Antenowe remanenty
23:25 Wawel w nowej Polsce 

– Fortyfikacje; film dokum.
23:45 Świadectwo drogi – 

Stefan Kardynał Wyszyński; 
film dokum.

00:50 Nożem i widelcem; 
magazyn kulinarny

01:05 Antenowe remanenty
01:45 Beniamiszek; dramat
02:50 Kolumbowie w kolorze 

feldgrau; film dokum.
03:40 Głos Regionów
04:35 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Za progiem 
puszczy

05:05 Dziennik Regionów
05:30 Wawel w nowej Polsce 

– Fortyfikacje; film dokum.
05:45 1200 Muzeów odc. 20; 

reportaż
06:10 Pod Tatrami
06:20 Nożem i widelcem; 

magazyn kulinarny
06:30 Jak to działa; odc. 103 

Słodycze; magazyn

06:50 Był taki dzień – 10 
grudnia; felieton

06:55 Wszystkie kolory 
świata – Laos odc. 28/30; 

serial dokum.; Francja 

(2008)

08:05 Mała Arabka i Matrix; 

film dokum.

09:20 Przyłbice i kaptury; 

odc. 7/9 - Zemsta Boga 

Kurho; serial TVP

10:20 Okrasa łamie przepisy 
– Potrawy z ziemniaków i 
mleka; magazyn kulinarny

10:55 Dzika przyroda 
Bliskiego i Środkowego 
Wschodu – Egipt: Życie 
wśród piasków; serial 

dokum.; Holandia (2014)

12:00 Wisła od źródła do 
ujścia; odc. 3. Od ujścia 

Narwi do Bałtyku; film 

dokum.

13:10 Grecka odyseja 
Joanny Lumley; odc. 1/4; 

Wielka Brytania (2011)

14:05 Szerokie tory – Jeden 
dzień z życia lekarza 
onkologa w Doniecku

14:35 U kresu drogi; dramat; 

Polska (1939)

16:30 Wielka Gra; odc. 678 

(44); teleturniej

17:30 Ex Libris; odc. 320; 

magazyn

18:00 Jan Serce; odc. 3/10 - 

Mgiełka; serial TVP

19:20 Pułkownik Kukliński; 
film dokum.; Polska 

(1997)

20:25 Ułańska ballada; odc. 

1/4; serial kostiumowy; 

Rosja (2012)

22:25 Papusza; dramat; 

Polska (2013)

00:45 II wojna światowa na 
Bałkanach; odc. 3/12 

Żołnierze, rewolucjoniści i 

kolaboranci; serial 

dokum.; Serbia (2015)

01:30 II wojna światowa na 
Bałkanach; odc. 4/12 

Mihailović kontra 

Rommel; serial dokum.; 

Serbia (2015)

7:00 Biatlon; Zawody 
Pucharu Świata w 
Hochfilzen; bieg na 
dochodzenie mężczyzn

9:00 Boks; Walka o pas WBO 
World w Nowym Jorku; 
waga superpiórkowa: 
Wasyl Łomaczenko - 
Guillermo Rigondeaux

11:00 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski. Mateusz Borek 
rozmawia przy kawie ze 
swoimi gośćmi na tematy 
związane z piłką nożną.

12:30 Koszykówka mężczyzn; 
Polska Liga Koszykówki; 
mecz: PGE Turów 
Zgorzelec - AZS Koszalin

14:45 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: Cerrad Czarni 
Radom - Trefl Gdańsk

17:30 Boks; Walka o pas 
WBO World w Nowym 
Jorku; waga 
superpiórkowa: Wasyl 
Łomaczenko - Guillermo 
Rigondeaux

20:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: MKS Będzin - 
Jastrzębski Węgiel

22:30 Boks; Walka o pas 
WBO World w Nowym 
Jorku; waga 
superpiórkowa: Wasyl 
Łomaczenko - Guillermo 
Rigondeaux

1:00 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski. Mateusz Borek 
rozmawia przy kawie ze 
swoimi gośćmi na tematy 
związane z piłką nożną.

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TVP3 KATOWICE TVP HISTORIA

POLSAT SPORT



PROGRAM TV – PONIEDZIAŁEK 11 GRUDNIA 2017 r.

04:45 TELEZAKUPY
05:20 Jaka to melodia?; 

odc. 3687; teleturniej muz.
05:55 Dzień dobry Polsko!
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Okrasa łamie przepisy 

– Tatarskie pierogi; 
magazyn kulinarny

09:10 Rok w ogrodzie
09:45 Dr Quinn; seria II, odc. 

7/27 (25); serial 
obyczajowy; USA (1993)

10:40 Downton Abbey; odc. 
8/8; serial obyczajowy; 
Wielka Brytania (2015)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy – 

Centralne Targi Rolnicze
12:55 BBC w Jedynce –  

Wielkie migracje 
zwierząt. Zebry; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

14:00 Elif; odc. 152; serial; 
Turcja (2014)

14:55 Program rozrywkowy
15:10 Obserwator; odc. 

/190/; cykl reportaży
15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 W sercu miasta; odc. 

50; serial; Turcja (2016)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3689; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3220; 

telenowela TVP
18:40 Bez tożsamości; odc. 

6; serial; Hiszpania (2016)
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 Teatr Telewizji – Mąż 

i Żona; spektakl teatralny; 
Polska (2016); reż.:Jan 
Englert; wyk.:Jan Englert, 
Beata Ścibakówna, 
Grzegorz Małecki, Milena 
Suszyńska

21:40 James Bond w 
Jedynce – W obliczu 
śmierci; film sensacyjny; 
Wielka Brytania, USA 
(1987)

23:55 GOL; felieton
00:35 Co się zdarzyło w Las 

Vegas?; komedia; USA 
(2008)

02:20 Męska rzecz; komedia; 
USA (2003)

04:05 Notacje – Karol 
Myśliwiec. Pół wieku nad 
Nilem; cykl dokumentalny

06:05 Rodzinka.pl; odc. 197 
„Biorą z naszej półki” 
sezon 10; serial 
komediowy TVP

06:40 Program katolicki
07:05 M jak miłość; odc. 183
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:50 Panorama
11:05 Barwy szczęścia; odc. 

1758; serial TVP
11:40 Na dobre i na złe; odc. 

500 - Piknik; serial TVP

12:40 Tylko z Tobą; odc 41; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2015)

13:35 Na sygnale; odc. 97 
„Polowanie”; serial 
fabularyzowany TVP

14:15 Program rozrywkowy
15:10 Na dobre i na złe - 18 

lat!; odc. 12; felieton
15:20 Tygrysy Europy; odc. 

1/11 - Powrót z wakacji; 
serial komediowy TVP

16:30 Koło fortuny; 
teleturniej

17:10 Meandry uczuć; odc 5; 
serial; Turcja (2016)

18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu
19:30 Barwy szczęścia; odc. 

1758; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1759; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Kulisy serialu Barwy 
szczęścia; odc. 18; 
felieton

20:50 M jak miłość; odc. 
1336; serial TVP

21:40 Kulisy serialu „M jak 
miłość”; odc. 1069

21:55 Tajemnica Elise; odc 
5/6; serial; Francja (2015)

23:00 Tajemnica Elise; odc 
6/6; serial; Francja (2015)

00:15 Czy świat oszalał? – 
Moja własna wojna; film 
dokumentalny; Holandia 
(2016); reż.:Lidija Zelović

01:20 Pod wspólnym 
niebem; odc. 12 Kufer 
trojański; serial TVP

01:55 Rodzinka.pl; odc. 223 
sezon 11; serial 
komediowy TVP

02:30 Mandarynki; dramat; 
Gruzja, Estonia (2015)

04:05 Moja własna wojna; 
film dokumentalny; 
Holandia (2016); 
reż.:Lidija Zelović

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (573); 
serial paradokumentalny

9:00 Malanowski i partnerzy 
(792); serial fabularno-
dokumentalny

9:30 Malanowski i partnerzy 
(793); serial fabularno-
dokumentalny

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (80); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (567); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (300); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (701); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2586); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (747); 
serial paradokumentalny. 
Do policji dociera 
zgłoszenie o kobiecie, 
która oddała swoje 
dziecko pod zastaw w 
knajpie. Funkcjonariusze 
odnajdują matkę 
niemowlęcia. Wygląda 
na...

15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn 

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (71); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (59); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2587); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (436); serial 
komediowy. W 16. 
sezonie Ferdek (Andrzej 
Grabowski) i Halinka 
(Marzena Kipiel-Sztuka) 
postanawiają sprzedać 
mieszkanie i wyjechać do 
ciepłych krajów.

20:00 25 lat Polsatu - Gala z 
Teatru Wielkiego; 
widowisko. Multimedialny 
spektakl z okazji 
ćwierćwiecza istnienia 
Telewizji Polsat. Wezmą w 
nim udział współtwórcy, 
prowadzący programy i 
aktorzy związani ze 
stacją....

23:00 John Rambo; film 
sensacyjny, Niemcy/USA 
2008. 

1:00 Szklana pułapka 2; film 
sensacyjny, USA 1990

3:45 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy. 
Program emitowany na 
żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:20 Uwaga! (5157) - 
program.  

05:50 Mango - Telezakupy
07:00 Kuchenne rewolucje 

13 (9/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2142) - magazyn

10:55 Kulinarne wyzwania 
Davida Gaboriaud (2/9) - 
program

11:00 Ukryta prawda (850) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (502) - 
program

13:00 19 + (203) - program
13:30 19 + (114/165) - 

program
14:00 Szpital (739) - 

program obyczajowy
15:00 Kuchenne rewolucje 6 

(3/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (248) - 
program

17:00 Ukryta prawda (505) - 
program obyczajowy

18:00 Szpital (391) - 
program obyczajowy

19:00 Fakty (7285)
19:35 Sport (7268)
19:45 Pogoda (7265)
19:49 Raport smogowy – 

wiem czym oddycham 
(28/48) - informacje;

19:50 Uwaga! (5158) - 
program.  

20:10 Doradca smaku - 
Kotleciki jagnięce z pastą z 
bakłażana (21/40) - 
program. 

20:15 Na Wspólnej 15 
(2596) - serial 
obyczajowy;

20:55 Milionerzy (26/118) - 
teleturniej

21:30 Życie bez wstydu 5 
(1/12) - reality show

22:30 Projekt Lady 2 (2/12) - 
program

23:30 Gwiezdne wojny: 
Część II - Atak klonów - 
film S-F, USA 2002. 
Minęło dziesięć lat od 
ataku na Naboo. Anakin 
Skywalker (Hayden 
Christensen), teraz 
dwudziestoletni, jest 
uczniem rycerza Jedi, Obi-
Wan Kenobiego (Ewan 
McGregor). Galaktyka stoi 
na skraju wojny 
domowej…

02:25 Co za tydzień (829) - 
magazyn; Olivier Janiak w 
kolejnym sezonie 
przewodnika po 
wydarzeniach z show-
biznesu! 

03:00 The Following II 
(5/15) - serial sensacyjny, 
USA. Aby zdobyć nowe 
informacje Ryan i Max 
łapią podejrzanego. 
Jednak w wyniku 
komplikacji okazuje się, że 
zaczynają grać w kotka i 
myszkę…

03:55 Moc Magii (337/355) - 
program

05:05 Nic straconego 

06:00 To moje życie!; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska 2017; odc. 
30

08:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; fabularny, 
USA 1998

09:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; fabularny, 
USA 1998

10:00 Napisała: Morderstwo; 
fabularny, USA 1994

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 19

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 23

13:50 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 33

14:45 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 34

15:45 Lekarze na start; 
Polska 2017; odc. 17

16:30 Lekarze na start; 
Polska 2017; odc. 18

17:05 Kobra – oddział 
specjalny; fabularny, 
Niemcy 2004

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska 2017;  
odc. 34

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska 2017;  
odc. 35

20:00 Człowiek pies; akcja, 
Francja, USA, Wielka 
Brytania 2005

22:05 Wpół do śmierci 2; 
akcja, USA 2007. Dwóch 
więźniów – Burk i Twitch, 
odsiaduje wyrok, w 
więzieniu w którym trwa 
ciągła walka między 
rywalizującymi ze sobą 
gangami. Kiedy wybucha 
bunt, muszą stworzyć 
sojusz, by przeżyć…

00:00 Człowiek o żelaznych 
pięściach; akcja, 
Hongkong, USA 2012. W 
jednej z chińskich wiosek 
działa kilka wrogich sobie 
grup. Pośrodku nich jest 
Kowal, który zaopatruje 
wszystkie klany w broń…

02:00 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

02:50 Ale numer!; Polska
03:10 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska
04:00 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
04:25 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
04:45 Menu na miarę; serial 

fabularny, Polska 2011
05:10 Twój Puls; serial 

fabularny, Polska 2015
05:35 Menu na miarę; serial 

fabularny, Polska 2011

05:50 Ja to mam szczęście!; 
odc. 27; serial TVP

06:25 Czterdziestolatek; odc. 
19/21 - Z dala od ludzi, 
czyli coś swojego; serial 
TVP

07:25 Na sygnale; odc. 93 
„Piekło”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Na sygnale; odc. 94 
„Walka”; serial 
fabularyzowany TVP

08:30 M jak miłość; odc. 
692; serial TVP

09:30 Ojciec Mateusz; odc. 
227; serial kryminalny 
TVP

10:20 Rodzinka.pl; odc. 177 
„Życie nie jest nudne” 
sezon 8; serial komediowy 
TVP

10:50 Rodzinka.pl; odc. 178 
„Mimo wszystko miłość” 
sezon 8; serial komediowy 
TVP

11:30 Ranczo; odc. 104 - 
Wielkie otwarcie; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; odc. 105 - 
Nowe wyzwania; serial 
obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; odc. 
82 - Zaginiony; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; odc. 
83 - Zastępstwo; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
634 - Dobra nowina; serial 
TVP

16:15 Na sygnale; odc. 94 
„Walka”; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; odc. 106 - 
Bardzo krótkie kariery; 
serial obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; odc. 107 - W 
szponach zdrowia; serial 
obyczajowy TVP

18:40 Rodzinka.pl; odc. 179 
„Gdyby kózka nie 
skakała...” sezon 8; serial 
komediowy TVP

19:20 Ojciec Mateusz; odc. 
84 - Rocznica; serial 
kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 211; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:15 Ranczo; odc. 108 - 
Gambit geniusza; serial 
obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; odc. 109 - 
Potęga mediów; serial 
obyczajowy TVP

23:05 Ojciec Mateusz; odc. 
85; serial kryminalny TVP

23:55 Ojciec Mateusz; odc. 
86; serial kryminalny TVP

00:45 Glina; odc. 25/25; 
serial kryminalny TVP

01:45 Sfora; odc. 1/9; Polska 
(2002)

02:50 Czterdziestolatek; odc. 
19/21; serial TVP

03:55 M jak miłość; odc. 
692; serial TVP

04:55 Rodzinka.pl; odc. 177; 
serial komediowy TVP

05:15 Familiada; odc. 2344
05:45 Okrasa łamie przepisy 

– Potrawy z suszonych 
owoców

06:25 Kraj się śmieje – 
Mowa ciała (1)

07:25 Jeden z dziesięciu; 
9/99; teleturniej

07:55 Kabaretowy Klub 
Dwójki – (55) - Czy 
kochamy seriale?

08:55 Koło fortuny; odc. 3 
ed. 3; teleturniej

09:40 Bake off – Ale ciacho! 
- (1); widowisko

10:45 Bake off – Ale przepis 
- (1)

11:05 Dla mnie bomba – 
Kabaretowa Liga Dwójki - 
Rozgrywka (5)

12:10 Życie to Kabaret – 
Kabaret na wiosnę  
/cz. 1-2/

14:10 Familiada; odc. 2344
14:40 Kabaretowa Mapa 

Polski – IX Mazurska Noc 
Kabaretowa 2007 
„Dwójki, pary, duety” 
(bis 1); widowisko 
rozrywkowe

15:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – IX Mazurska Noc 
Kabaretowa 2007 
„Dwójki, pary, duety” 
(bis 2); widowisko 
rozrywkowe

16:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – IX Mazurska Noc 
Kabaretowa 2007 
„Dwójki, pary, duety” 
(bis 3); widowisko 
rozrywkowe

17:50 Okrasa łamie przepisy 
– Lekkie i szybkie dania; 
magazyn kulinarny

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - (56) - 
Kastom; cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 13 Austria - 
„Dolina Gastein” (52); 
magazyn kulinarny

19:35 Humor w odcinkach – 
Święta wojna - (287) 
Piękno w czystej postaci; 
serial komediowy TVP

20:15 Dla mnie bomba – 
Kabaretowa Liga Dwójki - 
Rozgrywka (6); widowisko

21:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki – (59) - Studenci; 
widowisko rozrywkowe

22:15 The best of Smile; 
widowisko

23:55 Koło fortuny; odc. 2 
ed. 3; teleturniej

00:35 Niezapomniane 
Koncerty – „1 2 3... 25” 
(cz. 1) jubileuszowy 
koncert zespołu RAZ DWA 
TRZY

01:35 Niezapomniane 
Koncerty- Sopot na bis - 
Goran Bregovic i Krzysztof 
Krawczyk

02:30 Paranienormalni 
Tonight – (6) Dariusz 
Michalczewski

03:30 Rozrywka Retro – 
Telepeerele - (18)
rozrywkowe

05:20 Ukryta prawda (95) - 
program obyczajowy 

06:20 Szpital (209) - 
program obyczajowy

07:15 Sąd rodzinny (142) - 
program sądowy 

08:15 Zaklinaczka duchów 3 
(5/18) - serial S-F, USA

09:10 Brzydula (185) - serial 
obyczajowy

09:45 Brzydula (186) - serial 
obyczajowy

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (484) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (143) - 

program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (383) - 
program sądowy 

14:55 Szpital (210) - 
program obyczajowy 

15:55 Druga szansa 3 (1/13) 
- serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 3 
(6/18) - serial S-F, USA

17:55 Brzydula (187) - serial 
obyczajowy. Ula jest zła, 
bo myśli, że Piotr ją 
nachodzi. Okazuje się, że 
to jej przyjaciele namawiali 
go do wizyty u niej…

18:30 Brzydula (188) - serial 
obyczajowy. Pshemko 
udaje się namówić Ulę na 
radykalną zmianę 
wizerunku. Marek nie jest 
w stanie przywrócić 
Sebastiana do pracy. 
Aleks umawia się z Ulą na 
podpisanie ugody, którą 
chce wykorzystać do 
przejęcia kontroli nad 
firmą. 

19:00 Ukryta prawda (485) - 
program obyczajowy 

20:00 Street Dance - film 
obyczajowy, Wielka 
Brytania 2010. Carly jest 
tancerką street dance’ową; 
jest zakochana w Jayu, 
szefie grupy, który 
doprowadził ich zespół do 
finałów krajowych street 
dance’u. Kiedy Jay 
oznajmia wszystkim, że 
odchodzi, Carly 
postanawia doprowadzić 
grupę do zwycięstwa w 
zawodach, ale okazuje się 
to bardzo ciężkim 
zadaniem…

22:10 Nie z tego świata 
(14/22) - serial, USA

23:10 Star Trek - film S-F, 
USA/Niemcy 2009. 
Kolejna opowieść o losach 
załogi USS Enterprise 
przenosi nas w czasy 
pierwszej misji kapitana 
Kirka i jego towarzyszy…

01:50 Moc Magii (337/355) - 
program

04:00 Druga strona medalu 
(1/8) - talk show – Jolanta 
Szczypińska

04:30 Druga strona medalu 
(2/8) - talk show – córka 
Lecha Wałęsy

05:25 Domowe triki Goka 
(8/20) - program 

06:30 Beauty ekspert 2 (12) 
- magazyn lifestylowy 

07:00 Idealna niania 9 (12) - 
program obyczajowy 

07:45 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (2/10) - 
program rozrywkowy 

08:30 Sekrety chirurgii 3 
(13) - reality show 

09:30 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 3 (10/12) - 
reality show 

10:15 Sablewskiej sposób 
na modę 5 (1/13) - 
program rozrywkowy 

11:00 Perfekcyjna Pani 
Domu 5 (11/13) - 
program rozrywkowy 

12:00 Kuchenne rewolucje 8 
(8/15) - program 

13:00 Apetyt na miłość 3 
(8/12) - program 

14:00 Co za tydzień (829) - 
magazyn 

14:35 Pani Gadżet EXTRA 4 
15:05 Pani Gadżet 13 

(11/12) - magazyn 
15:35 W czym do ślubu? 2 

(2/10) - reality show 
16:05 Dzieci na rozstaju 
17:10 Ugotowani 9 (10/13) - 

program kulinarno-
rozrywkowy 

18:10 Kuchenne rewolucje 
12 (1/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

19:10 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (3/12) - 
program rozrywkowy 

19:55 Afera fryzjera (6/10) - 
program rozrywkowy 

20:40 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (2/10) - 
program rozrywkowy 

21:25 Kobieta na krańcu 
świata 9 (5/9) - program 

21:55 Pani Gadżet 14 (12) - 
magazyn 

22:25 W roli głównej - 
Katarzyna Sokołowska (8) 
- talk show 

22:55 W dobrym stylu 2 
(7/12) - program 
lifestylowy

23:40 #Sława 
00:10 Mistrzowie podrywu 

(6/8) - program 
rozrywkowy 

00:55 Ghana - piekło 
niepełnosprawnych

02:10 W roli głównej - 
Daniel Olbrychski (7/8) - 
talk show 

02:35 W roli głównej - 
Agnieszka Grochowska 
(6/7) - talk show 

03:05 W roli głównej - Agata 
Passent (8/17) - talk show 

03:30 Wiem, co jem 4 
(4/15) - magazyn

03:55 Wiem, co jem 6 
(14/16) - magazyn 

04:20 Wiem, co jem 2 
(5/15) - magazyn

04:45 Wiem, co jem 2 
(10/5) - magazyn

08:00 Piłka ręczna kobiet - 
MŚ: 1/8 F (1)

09:40 Piłka ręczna kobiet - 
MŚ: 1/8 F (2)

11:25 Piłka nożna - Klubowe 
MŚ - 1/4F (1): CF Pachuca 
- Wydad Casablanca

12:35 Piłka nożna - Klubowe 
MŚ - 1/4F (2) 

13:50 Triathlon - Magazyn 
(odc. 4); magazyn; Kanada 
(2017)

14:55 Łyżwiarstwo szybkie - 
PŚ - Salt Lake City dz. 3

16:35 Zwarcie; magazyn
17:20 Piłka ręczna kobiet - 

MŚ: 1/8 F (3)
19:20 4-4-2 - magazyn 

piłkarski; magazyn 
piłkarski

19:45 4-4-2 - magazyn 
piłkarski; magazyn 
piłkarski

20:20 Piłka ręczna kobiet - 
MŚ: 1/8 F (4)

22:30 Sportowy Wieczór
23:00 Piłka ręczna kobiet - 

MŚ: 1/8 F (5)

07:01 Ktokolwiek widział, 
ktokolwiek wie; magazyn

08:00 Maria; dokument fabul.
09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1010
10:50 Reportaż
11:15 ŁAP START UP
11:25 AWACS – samolot który 

widzi wszystko; film dokum.
12:15 Nożem i widelcem
12:25 Sekrety mnichów – 

Prawa kobiet, prawa 
matek; rozmowa

12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:40 Agropogoda; magazyn
13:50 Antenowe remanenty
14:15 Maria; dokument 

fabularyzowany
15:15 Antenowe remanenty
15:35 Dachy Krakowa, czyli 

literatura jest rozmową 
2017; odc. 11; magazyn o 
książkach

16:00 Telekurier
16:25 Pogoda 
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 CREDO. Magazyn 

ekumeniczny
17:50 Kartki z kalendarza
18:00 Subregion; progr. publ.
18:20 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Subregion; progr. publ.
20:01 Optyka polityka; progr. 

publ.
20:55 POGODA
21:00 Kwadrans w ogrodzie
21:15 Ślązaków portret własny 

– Mieczysław Chorąży
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda 
22:45 Reportaż
23:05 Telekurier
23:35 Maria; dokument 

fabularyzowany; Polska 
(2011)

00:40 Dachy Krakowa, czyli 
literatura jest rozmową 
2017; odc. 11; magazyn o 
książkach

01:20 Polskie drogi; odc. 
10/11; serial TVP

02:55 Maria; dokument 
fabularyz.; Polska (2011)

04:00 Echa dnia
04:20 Agrobiznes
04:40 Pogoda 
04:45 Reportaż
05:05 Antenowe remanenty
05:25 Dziennik Regionów
05:50 Telekurier
06:10 Plebania; odc. 1010
06:35 Dachy Krakowa, czyli 

literatura jest rozmową 
2017; odc. 11; magazyn o 
książkach

06:50 Był taki dzień – 11 
grudnia; felieton

07:00 Historia Polski – Film 
dokumentalny

08:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - (65); 
cykl reportaży

08:35 Enklawy dzikiej 
przyrody – Stawonogi i 
my; cykl dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

09:15 Znak Orła; odc. 14; 
serial TVP

09:50 Wisła od źródła do 
ujścia; odc. 3. Od ujścia 
Narwi do Bałtyku; film 
dokumentalny

10:55 Sekrety wykute w 
kamieniu; odc. 7/8 
Damaszek. Wieczne 
miasto; serial 
dokumentalny; Francja 
(2005)

12:00 Zawrócony; dramat; 
Polska (1994); 
reż.:Kazimierz Kutz; 
wyk.:Zbigniew 
Zamachowski, Marek 
Kondrat, Marek 
Frąckowiak, Stanisław 
Górka, Henryk Bista, Zofia 
Rysiówna, Anna Waszczyk

13:35 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; 
magazyn

14:05 Sensacje XX wieku – 
Operacja Zeppelin; cykl 
dokumentalny

14:35 Sensacje XX wieku – 
Jak zabić Fidela?; cykl 
dokumentalny

15:05 Encyklopedia II wojny 
światowej – Siła 
pancerza; magazyn 
historyczny

15:40 Spór o historię – 
Władcy polscy: Jan I 
Olbracht; debata

16:20 Film dokumentalny
17:15 Ex Libris; odc. 320; 

magazyn
17:45 Czas honoru – 

Powstanie; odc. 5; serial 
TVP

18:40 Flesz historii; odc. 
368; cykl reportaży

19:00 Sensacje XX wieku – 
Pojedynek na pustyni; cz. 
1-2; cykl dokumentalny

20:15 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

20:45 Największe oblężenia 
średniowiecza; odc. 6/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

21:45 Boża podszewka II; 
odc. 7/16; serial TVP

22:50 Śmierć Stalina
23:50 Towarzysz Generał; 

film dokumentalny; Polska 
(2009)

01:10 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - (65) - 
Cyganie morza; cykl 
reportaży

01:40 Boża podszewka II; 
odc. 7/16; serial TVP

7:00 Trans World Sport; 
magazyn sportowy

8:10 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: Łuczniczka 
Bydgoszcz - Cuprum 
Lubin

10:20 Magazyn 
lekkoatletyczny

10:50 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: Cerrad Czarni 
Radom - Trefl Gdańsk

13:00 Biatlon; Zawody 
Pucharu Świata 
w Hochfilzen

15:10 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: MKS Będzin - 
Jastrzębski Węgiel

17:20 Atleci; magazyn 
sportowy

18:00 Siatkówka kobiet; Liga 
Siatkówki Kobiet: Poli 
Budowlani Toruń - KSZO 
Ostrowiec

20:30 7. strefa; magazyn 
siatkarski. W programie 
poruszane są tematy 
rozgrywek PlusLigi, Ligi 
Siatkówki Kobiet 
i Champions League. 
Znajdą się w nim także 
materiały 
przedstawiające...

22:00 Boks; Gala w Toronto 
z 1966 roku; waga ciężka: 
Muhammad Ali - George 
Chuvalo

23:00 Boks; Walka o pas 
WBO World w Nowym 
Jorku; waga 
superpiórkowa: Wasyl 
Łomaczenko - Guillermo 
Rigondeaux

1:00 7. strefa; magazyn 
siatkarski. W programie 
poruszane są tematy 
rozgrywek PlusLigi, Ligi 
Siatkówki Kobiet 
i Champions League.
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04:45 TELEZAKUPY
05:20 Jaka to melodia?; 

odc. 3689; teleturniej muz.
05:55 Dzień dobry Polsko!
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Komisariat; odc. 17 

Meta; serial TVP
09:10 Weterynarze z 

sercem; /27/
09:40 Nienasyceni; magazyn
10:10 Dr Quinn; seria II, odc. 

8/27 (26); serial 
obyczajowy; USA (1993)

11:05 Downton Abbey; odc. 
9; serial obyczajowy; 
Wielka Brytania (2015)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 To się opłaca – 

Rozwój produkcji bydła 
mięsnego; magazyn

12:55 Natura w Jedynce – 
24 godziny na równiku; 
serial dokumentalny; 
Nowa Zelandia (2015)

14:00 Elif; odc. 153; serial; 
Turcja (2014)

14:55 Program rozrywkowy
15:10 Obserwator; odc. 

/191/; cykl reportaży
15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 W sercu miasta; odc. 

51; serial; Turcja (2016)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3690; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3221
18:40 Bez tożsamości; odc. 

7; serial; Hiszpania (2016)
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 S. W. A. T. – 

Jednostka specjalna.; 
odc. 5; serial; USA (2017)

21:35 Magazyn śledczy Anity 
Gargas; /53/; magazyn

22:10 El Principe – dzielnica 
zła; odc. 49; serial; 
Hiszpania (2014)

23:05 Miasto Gniewu; /12/; 
serial fabularyzowany TVP

23:40 Anno Domini – Biblii 
ciąg dalszy; odc. 6/12; 
serial; USA (2015)

00:35 Mr Nobody; film 
science fiction; Kanada, 
Francja, Belgia, Niemcy 
(2009)

03:15 Uciekinierki z Korei 
Północnej; film 
dokumentalny; Francja 
(2014)

06:05 Rodzinka.pl; odc. 198; 
serial komediowy TVP

06:40 Program ekumeniczny
07:05 M jak miłość; odc. 

184; serial TVP
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:50 Panorama
11:10 Barwy szczęścia; odc. 

1759; serial TVP
11:45 Na dobre i na złe; odc. 

501; serial TVP
12:45 Tylko z Tobą; odc 42; 

serial obyczajowy; Turcja 
(2015)

13:45 Na sygnale; odc. 98; 
serial fabularyzowany TVP

14:25 Cuda z odzysku – 
urządź mieszkanie za 
darmo; odc. 4; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

15:20 Kulisy serialu Barwy 
szczęścia; odc. 18; 
felieton

15:25 M jak miłość; odc. 
1336; serial TVP

16:30 Koło fortuny
17:10 Meandry uczuć; odc 6; 

serial; Turcja (2016)
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu
19:30 Barwy szczęścia; odc. 

1759; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1760; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Na dobre i na złe - 18 
lat!; odc. 13; felieton

20:50 M jak miłość; odc. 
1337; serial TVP

21:45 Kulisy serialu „M jak 
miłość”; odc. 1070

21:55 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

23:00 Świat bez fikcji – 
Fugazi – centrum 
wszechświata; film 
dokum.; Polska (2016)

23:50 Miasto skarbów; odc. 
13 Gracze; serial 
kryminalny TVP

00:45 Pierwsza randka; (4)
01:50 Tajemnica Elise; odc 

5/6; serial; Francja (2015)
02:55 Tajemnica Elise; odc 

6/6; serial; Francja (2015)
04:05 Magazyn Ekspresu 

Reporterów (powtórka)
05:10 Fugazi – centrum 

wszechświata; film 
dokum.; Polska (2016)

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (574); 
serial paradokumentalny

9:00 Malanowski i partnerzy 
(794); serial fabularno-
dokumentalny

9:30 Malanowski i partnerzy 
(795); serial fabularno-
dokumentalny

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (81); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (568); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (201); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (702); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2587); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (748); 
serial paradokumentalny. 
Julia ma nowego 
chłopaka, Adama, który 
jest zawodowym 
żołnierzem. Kobieta 
zastanawia się, dlaczego 
Adam zawsze bardzo 
wcześnie wraca do 
swojego...

15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn 

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (72); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (60); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2588); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (437); serial 
komediowy. W 16. 
sezonie Ferdek (Andrzej 
Grabowski) i Halinka 
(Marzena Kipiel-Sztuka) 
postanawiają sprzedać 
mieszkanie i wyjechać do 
ciepłych krajów.

20:10 Szklana pułapka 2; 
film sensacyjny, USA 
1990

22:50 Dochodzenie; 
komedia, USA 2002

1:00 Bad Boys; komedia 
sensacyjna, USA 1995

3:40 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy. 
Program emitowany na 
żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5158) - 
program.  

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

13 (10/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku - 
Kotleciki jagnięce z pastą z 
bakłażana (21/40) - 
program. 

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2143) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (505) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (248) - 
program

13:00 19 + (115/165) - 
program

13:30 19 + (116/165) - 
program

14:00 Szpital (391) - 
program obyczajowy

15:00 Kuchenne rewolucje 6 
(4/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (249) - 
program

17:00 Ukryta prawda (506) - 
program obyczajowy

18:00 Szpital (392) - 
program obyczajowy

19:00 Fakty (7286)
19:35 Sport (7269)
19:45 Pogoda (7266)
19:49 Raport smogowy – 

wiem czym oddycham 
(29/48) - informacje;

19:50 Uwaga! (5159) - 
program.  

20:10 Doradca smaku – 
Pizza wegetariańska 
(18/40) - program. 

20:15 Na Wspólnej 15 
(2597) - serial 
obyczajowy;

20:55 Milionerzy (27/118) - 
program

21:30 Inwazja - film S-F, 
USA/Australia 2007. 
Historia tajemniczej 
epidemii, która zagraża 
istnieniu ludzkości. 
Psychiatra stanu 
Washington, 
wydelegowana do 
zbadania sprawy, 
odkrywa, że źródło 
epidemii nie pochodzi z 
naszej planety…

23:35 Superwizjer (1113) - 
magazyn reporterów 

00:10 Kuba Wojewódzki 10 
(14) - talk show. 
Samozwańczy Król TVN w 
tym sezonie znowu ugości 
na swoim dworze gwiazdy 
oraz aspirujących 
celebrytów…

01:10 Mroczne zagadki Los 
Angeles (13/19) - serial, 
USA

02:10 Revolution II (8/22) - 
serial S-F, USA. 
Śmiertelne doświadczenie 
Aarona przyciąga uwagę 
ludzi…

03:10 Uwaga! (5159) - 
program.  

03:35 Moc Magii (338/355) - 
program

04:55 Nic straconego 

TV Puls wtorek 2017-12-12
06:00 To moje życie!; 

telenowela, Turcja 2016
07:00 Lombard. Życie pod 

zastaw; Polska 2017; odc. 
31

08:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial 
fabularny, USA 1998

09:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial 
fabularny, USA 1998

10:00 Napisała: Morderstwo; 
serial fabularny, USA 1994

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 20

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 24

13:50 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 35

14:45 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 36

15:45 Lekarze na start; 
Polska 2017; odc. 18

16:30 Lekarze na start; 
Polska 2017; odc. 19

17:05 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska 2017; odc. 
35

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska 2017;  
odc. 36

20:00 Dracula 2000; horror, 
USA 2000. Londyn, rok 
2000. Grupa złodziei 
włamuje się do pilnie 
strzeżonego skarbca Van 
Helsinga, w którym 
spodziewają się znaleźć 
cenne obrazy. Niestety, 
zamiast bezcennych dzieł 
sztuki znajdują kryptę, 
która pozostaje zamknięta 
od 100 lat... Nagle, 
niespodziewanie uwalniają 
Drakulę…

22:00 Krzyk 3; horror, USA 
2000

00:20 Hooligans; akcja, USA 
2005. Matt Buckner po 
wyrzuceniu ze studiów 
przyjeżdża do siostry 
mieszkającej w Londynie. 
Tam wchodzi w 
środowisko kibiców 
lokalnych klubów 
piłkarskich.

02:30 Z Nation; fabularny, 
USA 2015

03:30 Ale numer!; Polska
03:55 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
04:20 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
04:45 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
05:10 Twój Puls; serial 

fabularny, Polska 2015
05:35 Menu na miarę; serial 

fabularny, Polska 2011

05:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 28; serial TVP

06:20 Czterdziestolatek; odc. 
20/21 - W obronie 
własnej, czyli polowanie; 
serial TVP

07:25 Na sygnale; odc. 94 
„Walka”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Na sygnale; odc. 95 
„Dzień wolny”; serial 
fabularyzowany TVP

08:35 M jak miłość; odc. 
693; serial TVP

09:30 Ranczo; odc. 104 - 
Wielkie otwarcie; serial 
obyczajowy TVP

10:20 Rodzinka.pl; odc. 178 
„Mimo wszystko miłość” 
sezon 8; serial komediowy 
TVP

10:55 Rodzinka.pl; odc. 179 
„Gdyby kózka nie 
skakała...” sezon 8; serial 
komediowy TVP

11:30 Ranczo; odc. 105 - 
Nowe wyzwania; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; odc. 106 - 
Bardzo krótkie kariery; 
serial obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; odc. 
83 - Zastępstwo; serial 
kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; odc. 
84 - Rocznica; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
635 - Tajemnica; serial 
TVP

16:15 Na sygnale; odc. 95 
„Dzień wolny”; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; odc. 107 - W 
szponach zdrowia; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; odc. 108 - 
Gambit geniusza; serial 
obyczajowy TVP

18:45 Rodzinka.pl; odc. 180 
„Boskie życie” sezon 8; 
serial komediowy TVP

19:20 Ojciec Mateusz; odc. 
85 - Naciągacze; serial 
kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 212; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:15 Ranczo; odc. 109; 
serial obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; odc. 110; 
serial obyczajowy TVP

23:05 Ojciec Mateusz; odc. 
86; serial kryminalny TVP

23:50 Rodzinka.pl; odc. 223 
sezon 11; serial TVP

00:30 Pod wspólnym 
niebem; odc. 12; serial 
komediowy TVP

01:05 Ratownicy; odc. 5/13; 
serial TVP

01:55 Ratownicy; odc. 6/13; 
serial TVP

02:50 Czterdziestolatek; odc. 
20/21; serial TVP

04:00 M jak miłość; odc. 
693; serial TVP

04:50 Rodzinka.pl; odc. 178; 
serial komediowy TVP

05:20 Familiada; odc. 2345
05:55 Okrasa łamie przepisy 

– Lekkie i szybkie dania
06:30 Kraj się śmieje – Kraj 

się śmieje – Mowa ciała 
(2)

07:35 Jeden z dziesięciu; 
10/99; teleturniej

08:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki – (59) - Studenci

09:10 Koło fortuny; odc. 4 
ed. 3; teleturniej

09:45 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów - (16) - 
Piosenkarz i artysta; 
program rozrywkowy

10:45 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /73/ - 
„Czerwony jak cegła” - 
Dżem

11:05 Dla mnie bomba – 
Kabaretowa Liga Dwójki - 
Rozgrywka (6); widowisko

12:10 Życie to Kabaret – 
Dzikie Fazy Fair Play 
Crew /cz. 2/; widowisko 
rozrywkowe

13:10 Życie to Kabaret – 
Kabaretowa Scena 
Dwójki przedstawia - 
Kabaretowa Scena Dwójki 
- Najśmieszniejsi 2005; 
widowisko

14:10 Familiada; odc. 2345; 
teleturniej

14:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – Świętokrzyska 
Gala Kabaretowa 2013 
(1-3); widowisko

17:50 Okrasa łamie przepisy 
– Dziczyzna dla pań

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - (57) - 
Tabu; cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 13 Austria - 
„Schladming - Dachstein” 
(53); magazyn kulinarny

19:35 Humor w odcinkach – 
Święta wojna - (288); 
serial komediowy TVP

20:15 Dla mnie bomba – 
Kabaretowa Liga Dwójki - 
półfinał pierwszy (7)

21:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki – (60) - Fitness

22:15 Bake off – Ale ciacho! 
- (2); widowisko

23:20 Bake off – Ale przepis 
- (2)

23:35 Koło fortuny; odc. 3 
ed. 3; teleturniej

00:10 Rozrywka Retro – Na 
festiwalowej scenie - 
Irena Jarocka

00:40 Niezapomniane 
Koncerty – Muzeum 
Polskiej Piosenki - 
Muzeum Polskiej Piosenki 
czyli historia jednego 
przeboju /16/

01:35 Piwnica; film 
dokumentalny

02:35 OPOLE 2017 na bis - Z 
PRL do Polski /cz. 2/

03:40 Rozrywka Retro – 
Kabaret Potem 
przedstawia: Trąbka dla 
gubernatora

05:25 W-11 Wydział Śledczy 
(1173) - program 
kryminalny

06:20 Szpital (210) - 
program obyczajowy 

07:15 Sąd rodzinny (143) - 
program sądowy 

08:15 Zaklinaczka duchów 3 
(6/18) - serial S-F, USA

09:10 Brzydula (187) - serial 
obyczajowy

09:45 Brzydula (188) - serial 
obyczajowy. Pshemko 
udaje się namówić Ulę na 
radykalną zmianę 
wizerunku…

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (485) - 

program obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny (144) - 

program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (384) - 
program sądowy 

14:55 Szpital (211) - 
program obyczajowy 

15:55 Druga szansa 3 (2/13) 
- serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 3 
(7/18) - serial S-F, USA 

17:55 Brzydula (189) - serial 
obyczajowy. Odmieniona 
Ula wzbudza sensację w 
firmie. Adam próbuje się z 
nią umówić. Ula próbuje 
uniknąć spotkania z 
Markiem…

18:30 Brzydula (190) - serial 
obyczajowy. Adamowi 
udaje się namówić Ulę na 
spotkanie. Aleks wyrzuca z 
pracy Alę. Marek usiłuje 
porozmawiać z Ulą, ale 
ona jest wściekła na niego, 
bo myśli, że to on zwolnił 
Alę… 

19:00 Ukryta prawda (486) - 
program obyczajowy 

20:00 Kroll - film sensacyjny 
1991. Marcin Kroll 
odbywający służbę 
wojskową, pewnego dnia 
ucieka z jednostki. W tym 
samym czasie zostają 
znalezione zwłoki innego 
żołnierza. Powiesił się w 
łaźni, ponieważ kaprale 
znęcali się nad nim 
psychicznie…

22:10 Parszywa dwunastka - 
film wojenny, USA/
Hiszpania 1967. Anglia 
1944 rok. Znany ze swej 
niesubordynacji 
amerykański major 
Reisman ma przygotować 
odział dwunastu żołnierzy-
aresztantów do 
samobójczej misji - ataku 
na zamek we Francji, gdzie 
przyjeżdżają na urlop 
wysocy rangą oficerowie 
niemieccy…

01:10 Niewierni (5/10) - 
serial, USA

02:10 Moc Magii (338/355) - 
program

04:20 Druga strona medalu 
4 (5/8) - talk show – 
Henryk Blida

05:30 33 za zamkniętymi 
drzwiami (3/5) - program 

06:00 33 za zamkniętymi 
drzwiami (4/5) - program 

06:30 Co za tydzień (829) - 
magazyn 

07:05 Bez planu 2 (5/6) - 
program podróżniczo-
rozrywkowy 

07:50 Afera fryzjera 5 (9/12) 
- program rozrywkowy 

08:35 Sekrety lekarzy 2 
(5/12) - reality show 

09:35 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 3 (11/12) - 
reality show 

10:20 Sablewskiej sposób 
na modę 5 (2/13) - 
program rozrywkowy 

11:05 Perfekcyjna Pani 
Domu 5 (12/13) - 
program rozrywkowy 

12:05 Kuchenne rewolucje 8 
(9/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

13:05 Pani Gadżet 14 (12) - 
magazyn 

13:35 Pani Gadżet EXTRA 4 
14:05 Pani Gadżet 13 

(10/12) - magazyn 
14:35 Smakuj świat z 

Pascalem (2/4) - reality 
show kulinarny 

15:10 Oszczędne zakupy 2 
(2/6) - serial, Wielka 
Brytania 

16:25 Wszystko o jedzeniu 2 
(10/13) - program 
lifestylowy 

16:55 Zapytaj lekarza 
17:40 Kobieta na krańcu 

świata 9 (5/9) - program 
18:10 Kuchenne rewolucje 

12 (2/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

19:10 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (4/12) - 
program rozrywkowy 

19:55 Afera fryzjera (7/10) - 
program rozrywkowy 

20:40 Wiem, co jem na 
diecie (7/12) - program 
lifestylowy

21:10 Pani Gadżet 12 (12) - 
magazyn 

21:40 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 8 (10/12) - 
program lifestylowy 

22:25 Pojedynek na modę 
23:10 I nie opuszczę Cię aż 

do ślubu 5 (5/10) - reality 
show 

23:55 Apetyt na miłość 3 
(8/12) - program 
rozrywkowy 

00:55 Operacje w Tajlandii 
02:05 W roli głównej - Olga 

Bołądź (8) - talk show 
02:35 W roli głównej - 

Robert Kozyra (8/17) - talk 
show 

03:05 W roli głównej - Kayah 
(3/16) - talk show 

03:30 Wiem, co jem 4 
(5/15) - magazyn

03:55 Wiem, co jem 6 
(15/16) - magazyn 

04:20 Wiem, co jem 2 
(6/15) - magazyn

04:45 Wiem, co jem 2 
(11/15) - magazyn

07:55 Piłka ręczna kobiet - 
MŚ: 1/8 F (3)

09:30 Piłka ręczna kobiet - 
MŚ: 1/8 F (5)

11:15 Piłka nożna - LE - faza 
grupowa (11)

12:35 Piłka nożna - LE - faza 
grupowa (12)

14:40 Łyżwiarstwo szybkie - 
Puchar Świata - Salt Lake 
City dz. 2

16:05 Halo, tu Pjongczang - 
odc. 4; reportaż

16:20 Pełnosprawni - odc. 
232; magazyn dla 
niepełnosprawnych

16:50 4-4-2 - magazyn 
piłkarski; magazyn 
piłkarski

17:15 4-4-2 - magazyn 
piłkarski; magazyn 
piłkarski

17:50 Piłka nożna - Klubowe 
MŚ - 1/2F (1) 

20:10 Piłka ręczna kobiet - 
MŚ: 1/4 F (2)

22:30 Sportowy Wieczór
23:00 Piłka ręczna kobiet - 

MŚ: 1/4 F (1)

07:01 Dokument w obiektywie
08:05 Taka jest historia; film 

dokum.
09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1011
10:50 Reportaż
11:15 Wojna domowa; odc. 

15/15; serial TVP
11:55 Antenowe remanenty
12:25 Włączeni i Aktywni 11; 

cykl reportaży
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 AgroSzansa; odc. 

107/15; magazyn
14:15 Taka jest historia; film 

dokum.
15:10 Podkarpackie Smaki 10 

– Gościniec w Rzeszowie
15:15 Wawel w nowej Polsce 

– Budowle XIX - i XX - 
wieczne; film dokum.

15:35 Antenowe remanenty
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda 
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Kronika Miasta
18:00 Ekosonda; magazyn
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Piłkarska 3; magazyn
20:30 Kalejdoskop dobrych 

miejsc
20:45 Kartki z kalendarza
20:55 POGODA
21:00 Rączka gotuje na 

beztydzień; magazyn
21:20 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda 
22:45 Reportaż
23:05 Telekurier
23:35 Taka jest historia; film 

dokum.
00:30 Podkarpackie Smaki 10 

– Gościniec w Rzeszowie
00:40 Antenowe remanenty
01:20 Wojna domowa; odc. 

15/15; serial TVP
02:00 Antenowe remanenty
02:25 Tajemnice Książnicy 

Pomorskiej – Księgozbiór 
Gimnazjum Mariackiego

02:40 Taka jest historia; film 
dokum.

03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 Reportaż
04:50 AgroSzansa; odc. 

107/15; magazyn
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier
06:00 Plebania; odc. 1011
06:20 Reportaż
06:35 Antenowe remanenty

06:50 Był taki dzień – 12 
grudnia; felieton

06:55 Historia Polski – Film 
dokumentalny

08:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - (66) 
Wanilia; cykl reportaży

08:35 Enklawy dzikiej 
przyrody – Stawonogi - 
niezastąpione ogniwo; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

09:10 Przygody pana 
Michała; odc. 1/13 - Brat 
Jerzy; serial historyczno-
przygodowy TVP

09:45 Pułkownik Kukliński; 
film dokumentalny

10:50 Wielka piątka Azji. 
Słoń; cykl dokumentalny; 
Niemcy (2015)

11:55 Z archiwum IPN – 
Samoobrona Ziemi 
Grodzieńskiej; magazyn

12:35 Największe oblężenia 
średniowiecza; odc. 6/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

13:25 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

14:00 Sensacje XX wieku – 
Pojedynek na pustyni; cz. 
1; cykl dokumentalny

14:40 Sensacje XX wieku – 
Pojedynek na pustyni; cz. 
2; cykl dokumentalny

15:15 Encyklopedia II wojny 
światowej – U - boot; cz. 
1; cykl dokumentalny

15:50 Śmierć Stalina
16:45 Historia Polski
17:50 Czas honoru – 

Powstanie; odc. 6 
„Dziewczyna z 
tulipanami”; serial TVP

18:55 Kryptonim muzeum
19:20 Sensacje XX wieku – 

Wyrok wykonano; cz. 1; 
cykl dokumentalny

19:50 Sensacje XX wieku – 
Wyrok wykonano; cz. 2; 
cykl dokumentalny

20:30 Nowe Ateny; odc. 66; 
program publicystyczny

21:20 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Fort 51 i 1/2

21:50 Boża podszewka II; 
odc. 8/16; serial TVP

22:55 II wojna światowa na 
Bałkanach; odc. 11/12; 
serial dokumentalny; 
Serbia (2015)

23:35 II wojna światowa na 
Bałkanach; odc. 12/12; 
serial dokumentalny; 
Serbia (2015)

00:15 Ostatni prom; dramat
01:55 Wojciech Cejrowski – 

boso przez świat - (66) 
Wanilia; cykl reportaży

02:30 Boża podszewka II; 
odc. 8/16; serial TVP

7:00 Biatlon; Zawody 
Pucharu Świata w 
Hochfilzen

9:10 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: MKS Będzin - 
Jastrzębski Węgiel

11:20 Biatlon; Zawody 
Pucharu Świata w 
Hochfilzen

13:30 7. strefa; magazyn 
siatkarski

15:40 Boks; Gala w Toronto z 
1966 roku; waga ciężka: 
Muhammad Ali - George 
Chuvalo

17:00 Siatkówka mężczyzn; 
Klubowe Mistrzostwa 
Świata - Polska 2017; 
studio

17:30 Siatkówka mężczyzn; 
Klubowe Mistrzostwa 
Świata - Polska 2017; 
mecz fazy grupowej: 
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - 
Sarmayeh Bank VC

20:00 Siatkówka mężczyzn; 
Klubowe Mistrzostwa 
Świata - Polska 2017; 
studio

20:30 Siatkówka mężczyzn; 
Klubowe Mistrzostwa 
Świata - Polska 2017; 
mecz fazy grupowej: PGE 
Skra Bełchatów - Szanghaj 
Volleyball Club

23:00 Siatkówka mężczyzn; 
Klubowe Mistrzostwa 
Świata - Polska 2017; 
studio

23:30 Boks; Walka o pas 
WBO World w Nowym 
Jorku; waga 
superpiórkowa: Wasyl 
Łomaczenko - Guillermo 
Rigondeaux

1:00 Boks; Gala Polsat 
Boxing Night
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04:45 TELEZAKUPY
05:20 Jaka to melodia?; 

odc. 3690; teleturniej muz.
05:55 Dzień dobry Polsko!
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Komisariat; odc. 18 

Psychopata; serial TVP
09:35 Jak to działa; odc. 148 

Małe jest wielkie; magazyn
10:15 Dr Quinn; seria II, odc. 

9/27 (27); serial 
obyczajowy; USA (1993)

11:05 Downton Abbey; odc. 
10; serial obyczajowy; 
Wielka Brytania (2015)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy – 

Centralne Targi Rolnicze
12:55 Natura w Jedynce – 

24 godziny na Morzach 
Południowych - bitwa o 
życie; serial 
dokumentalny; Nowa 
Zelandia (2015)

14:00 Elif; odc. 154; serial; 
Turcja (2014)

14:55 Program rozrywkowy
15:10 Obserwator; odc. 

/192/; cykl reportaży
15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 W sercu miasta; odc. 

52; serial; Turcja (2016)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3691; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3222; 

telenowela TVP

18:40 Bez tożsamości; odc. 
8; serial; Hiszpania (2016)

19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 Wielki test
21:55 Bitwa Wrocławska; 

film dokumentalny; Polska 
(2016)

23:55 Ostatni prom; dramat; 
Polska (1989)

01:25 Naszaarmia.pl; odc. 
294; magazyn

01:50 Anno Domini – Biblii 
ciąg dalszy; odc. 6/12; 
serial; USA (2015)

02:45 Towarzysz generał 
idzie na wojnę; film 
dokum.; Polska (2011)

04:15 Notacje – Gustaw 
Holoubek. Stan wojenny; 
cykl dokumentalny

06:05 Rodzinka.pl; odc. 199 
„Albo ona, albo ja” sezon 
10; serial komediowy TVP

06:35 Pożyteczni.pl; 
magazyn

07:05 M jak miłość; odc. 
185; serial TVP

08:00 Pytanie na śniadanie 
10:50 Panorama
11:10 Barwy szczęścia; odc. 

1760; serial obyczajowy 
TVP

11:45 Na dobre i na złe; odc. 
502 - Na właściwym 
miejscu; serial TVP

12:45 Tylko z Tobą; odc 43; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2015)

13:45 Na sygnale; odc. 99 
„Lincz”; serial 
fabularyzowany TVP

14:20 Nasz dziwaczny świat 
odc. 14; esej 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

15:20 Kulisy serialu Barwy 
szczęścia; odc. 18; 
felieton

15:30 M jak miłość; odc. 
1337; serial TVP

16:30 Koło fortuny; 
teleturniej

17:10 Meandry uczuć; odc 7; 
serial; Turcja (2016)

18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu
19:30 Barwy szczęścia; odc. 

1760; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1761; serial obyczajowy 
TVP

20:45 Na dobre i na złe; odc. 
689; serial TVP

21:50 Na sygnale; odc. 166; 
serial fabularyzowany TVP

22:25 Kino relaks – Miłosne 
antidotum; komedia 
romantyczna; Szwecja 
(2014)

00:20 Świat bez tajemnic – 
Solidaruchy z 
Rakowieckiej; film 
dokumentalny

01:25 Jedyna szansa; odc 1; 
serial; Francja (2015)

02:35 Paradoks; odc. 5 
Miłość; serial kryminalny 
TVP

03:30 Film fabularny

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (575); 
serial paradokumentalny

9:00 Malanowski i partnerzy 
(796); serial fabularno-
dokumentalny

9:30 Malanowski i partnerzy 
(797); serial fabularno-
dokumentalny

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (82); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (569); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (202); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (703); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2588); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (749); 
serial paradokumentalny. 
Marta i Paweł są 
szczęśliwym 
małżeństwem. Pewnego 
dnia kobieta przez 
przypadek widzi, jak mąż 
kupuje łańcuszek. Gdy 
zamiast naszyjnika 
dostaje...

15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn 

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (73); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (61); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2589); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (438); serial 
komediowy. W 16. 
sezonie Ferdek (Andrzej 
Grabowski) i Halinka 
(Marzena Kipiel-Sztuka) 
postanawiają sprzedać 
mieszkanie i wyjechać do 
ciepłych krajów.

20:05 Świat według 
Kiepskich (481); serial 
komediowy. Dalsze 
perypetie Ferdynanda 
Kiepskiego, jego żony 
Haliny oraz ich dzieci, a 
także sąsiadów: 
Paździochów oraz Arnolda 
Boczka. W najnowszych 
odcinkach...

20:40 Bad Boys; komedia 
sensacyjna, USA 1995

23:10 Ladykillers, czyli 
zabójczy kwintet; komedia 
kryminalna, USA 2004

1:20 Burleska; film 
muzyczny, USA 2010

4:00 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy. 
Program emitowany na 
żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5159) - 
program.  

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

13 (11/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku – 
Pizza wegetariańska 
(18/40) - program. 

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2144) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (506) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (249) - 
program

13:00 19 + (117/165) - 
program

13:30 19 + (118/165) - 
program

14:00 Szpital (392) - 
program obyczajowy. 
Pacjentem ordynatora 
oddziału, dr Piotra 
Wójtowicza, jest młody 
robotnik, który złamał 
sobie rękę. Do szpitala 
przyprowadza go znajoma, 
która jest w nim 
zakochana. Chłopak ma 
nadzieję, że lekarze szybko 
mu pomogą i będzie mógł 
wrócić do pracy…

15:00 Kuchenne rewolucje 6 
(5/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (250) - 
program

17:00 Ukryta prawda (507) - 
program obyczajowy

18:00 Szpital (393) - 
program obyczajowy

19:00 Fakty (7287)
19:35 Sport (7270)
19:45 Pogoda (7267)
19:49 Raport smogowy – 

wiem czym oddycham 
(30/48) - informacje;

19:50 Uwaga! (5160) - 
program.  

20:10 Doradca smaku - 
Imprezowa tartinki (22/40) 
- program. 

20:15 Na Wspólnej 15 
(2598) - serial 
obyczajowy;

20:55 Milionerzy (28/118) - 
teleturniej

21:30 Labirynt - film 
sensacyjny, USA 2013

00:40 Inwazja - film S-F, 
USA/Australia 2007. 
Historia tajemniczej 
epidemii, która zagraża 
istnieniu ludzkości. 
Inteligentna pani 
psychiatra stanu 
Washington, 
wydelegowana do 
zbadania sprawy, 
odkrywa, że źródło 
epidemii nie pochodzi z 
naszej planety…

02:45 Uwaga! (5160) - 
program.  

03:10 Moc Magii (339/355) - 
program

04:30 Nic straconego 

06:00 To moje życie!; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska 2017; odc. 
32

08:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial 
fabularny, USA 1998

09:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial 
fabularny, USA 1998

10:00 Napisała: Morderstwo; 
serial fabularny, USA 1994

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 21

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 1

13:50 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 37

14:45 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 38

15:45 Lekarze na start; 
Polska 2017; odc. 19

16:30 Lekarze na start; 
Polska 2017; odc. 20

17:05 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska 2017;  
odc. 36

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska 2017;  
odc. 37

20:00 Hellboy; akcja, USA 
2004. Sprowadzony na 
Ziemię przez geniusza zła 
Rasputina, Hellboy, ma 
pomóc nazistom i 
doprowadzić do 
zwycięstwa słabnące w II 
wojnie światowej Niemcy. 
Jednak demon zostaje 
zagarnięty przez 
Aliantów…

22:20 Dracula 2000; horror, 
USA 2000. Londyn, rok 
2000. Grupa złodziei 
włamuje się do pilnie 
strzeżonego skarbca Van 
Helsinga, w którym 
spodziewają się znaleźć 
cenne obrazy. Niestety, 
zamiast bezcennych dzieł 
sztuki znajdują kryptę, 
która pozostaje zamknięta 
od 100 lat... 

00:25 Atak na posterunek; 
akcja, Francja, USA 2005

02:35 Z Nation; serial 
fabularny, USA 2015

03:35 Ale numer!; Polska
04:00 Taki jest świat; factual, 

Polska 2017
04:50 Twój Puls; serial 

fabularny, Polska 2015
05:35 Menu na miarę; serial 

fabularny, Polska 2011

05:40 Ja to mam szczęście!; 
odc. 29; serial TVP

06:15 Czterdziestolatek; odc. 
21/21 - Smuga cienia, 
czyli pierwsze poważne 
ostrzeżenie; serial TVP

07:25 Na sygnale; odc. 95 
„Dzień wolny”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Na sygnale; odc. 96 
„Gra pozorów”; serial 
fabularyzowany TVP

08:30 M jak miłość; odc. 
694; serial TVP

09:30 Dziewczyny ze Lwowa; 
odc. 26 - Jedna za 
wszystkie; serial 
obyczajowy TVP

10:25 Rodzinka.pl; odc. 179 
„Gdyby kózka nie 
skakała...” sezon 8; serial 
komediowy TVP

10:55 Rodzinka.pl; odc. 180 
„Boskie życie” sezon 8; 
serial komediowy TVP

11:30 Ranczo; odc. 106 - 
Bardzo krótkie kariery; 
serial obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; odc. 107 - W 
szponach zdrowia; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; odc. 
84 - Rocznica; serial 
kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; odc. 
85 - Naciągacze; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
636 - Magiczne słowo; 
serial TVP

16:15 Na sygnale; odc. 96 
„Gra pozorów”; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; odc. 108 - 
Gambit geniusza; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; odc. 109 - 
Potęga mediów; serial 
obyczajowy TVP

18:40 Rodzinka.pl; odc. 181 
„Sprzedane” sezon 8; 
serial komediowy TVP

19:20 Ojciec Mateusz; odc. 
86 - Haracz; serial 
kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 213; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:15 Ranczo; odc. 110 - 
Boska cząstka; serial 
obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; odc. 111 - 
Istotny dysonans; serial 
obyczajowy TVP

23:05 Ojciec Mateusz; odc. 
87; serial kryminalny TVP

23:55 Komisarz Alex; odc. 
130; serial TVP

00:55 Miasto skarbów; odc. 
12; serial kryminalny TVP

01:50 Miasto skarbów; odc. 
13; serial kryminalny TVP

02:45 Czterdziestolatek; odc. 
21/21; serial TVP

04:00 M jak miłość; odc. 
694; serial TVP

04:55 Rodzinka.pl; odc. 179; 
serial komediowy TVP

05:15 Familiada; odc. 2346
05:50 Okrasa łamie przepisy 

– Dziczyzna dla pań
06:30 Kraj się śmieje – Wady
07:30 Jeden z dziesięciu; 

11/99; teleturniej
08:05 Kabaretowy Klub 

Dwójki – (60) - Fitness
09:00 Koło fortuny; odc. 5 ed. 

3; teleturniej
09:40 Latający Klub 2, czyli 

wieczór kabaretowy - 
sezon II - (9)

10:50 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /74/ - „Dla Ciebie 
miły” - Violetta Villas

11:05 Dla mnie bomba – 
Kabaretowa Liga Dwójki - 
półfinał pierwszy (7)

12:10 Życie to Kabaret – 
Dzikie Fazy Fair Play Crew 
/cz. 1/

13:10 Życie to Kabaret – N 
jak Neo - nówka i 
przyjaciele

14:10 Familiada; odc. 2346
14:40 Kabaretowa Mapa 

Polski – Lidzbarskie 
Wieczory Humoru i Satyry 
- 35. Wieczory Humoru i 
Satyry Lidzbark 2014 - Neo 
- Nówka i goście /1-2/

16:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Wakacje z 
Kabaretem - Szczecin 
2014. - (1)

17:50 Okrasa łamie przepisy 
– Potrawy pięknie podane

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - (58) - 
Świnia; cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży – 
Podróż 14 (54)

19:35 Humor w odcinkach – 
Święta wojna - (289); 
serial komediowy TVP

20:15 Dla mnie bomba – 
Kabaretowa Liga Dwójki - 
półfinał drugi (8)

21:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki – (82) - Czy w 
grudniu będzie koniec 
świata?

22:15 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów - (17)

23:15 Koło fortuny; odc. 4 ed. 
3; teleturniej

23:50 Rozrywka Retro – Na 
festiwalowej scenie - 
Izabela Trojanowska

00:20 Niezapomniane 
Koncerty – Niezapomniane 
koncerty - Opole 2017 na 
bis - After party /cz. 1/; 
koncert

01:20 Niezapomniane 
Koncerty – Niezapomniane 
koncerty - Opole 2017 na 
bis - After party /cz. 2/; 
koncert

02:20 Kierunek Kabaret - 
Back to the future /34/

03:20 Rozrywka Retro – 
Rozrywka Retro – Gwiazdy 
Festiwali Sopockich /3/ - 
Drupi, Herreys

05:15 Ukryta prawda (96) - 
program obyczajowy

06:20 Szpital (211) - 
program obyczajowy 

07:15 Sąd rodzinny (144) - 
program sądowy 

08:15 Zaklinaczka duchów 3 
(7/18) - serial S-F, USA 

09:10 Brzydula (189) - serial 
obyczajowy

09:45 Brzydula (190) - serial 
obyczajowy

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (486) - 

program obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny (145) - 

program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (385) - 
program sądowy 

14:55 Szpital (212) - 
program obyczajowy. Dr 
Michał Morawski 
przyjmuje 37-letnią 
Monikę Piątek, która 
zemdlała podczas 
rozmowy z byłym mężem. 
Mężczyzna porzucił żonę 
12 lat temu…

15:55 Druga szansa 3 (3/13) 
- serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 3 
(8/18) - serial S-F, USA 

17:55 Brzydula (191) - serial 
obyczajowy

18:30 Brzydula (192) - serial 
obyczajowy. Ula usiłuje 
przekonać Krzysztofa, że 
działania Aleksa zaszkodzą 
firmie. Adam tchórzy i nie 
daje jej obiecanych 
dowodów świadczących 
przeciwko Aleksowi…

19:00 Ukryta prawda (487) - 
program obyczajowy

20:00 Operacja Argo - film 
sensacyjny, USA 2012. 
Historia tajnej operacji 
ratowania sześciu 
pracowników ambasady 
amerykańskiej, którzy stali 
się zakładnikami w 
ogarniętym rewolucją 
Teheranie w 1979 roku…

22:35 The Following III (15) 
- serial, USA

23:40 Wyścig po życie - film 
sensacyjny, USA/Bułgaria 
2013

01:35 Moc Magii (339/355) - 
program

03:50 Ukryta prawda(96) - 
program obyczajowy. 
16-lenia Weronika nie 
wraca na noc do domu. 
Jej rodzice i młodsza 
siostra Lena dzwonią do 
znajomych Weroniki z 
nadzieją, że może wiedzą 
co się z nią dzieje. Niestety 
nikt nie wie gdzie może 
przebywać. Ojciec 
dziewczyny odnajduje w 
jej pokoju list, który 
zostawiła i przekazuje go 
policji…

04:50 Druga strona medalu 
(3/8) - talk show – 
Aleksander Gawronik

05:30 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 6 (2/13) - 
program lifestylowy

06:15 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 6 (3/13) - 
program lifestylowy

07:00 Wszystko o jedzeniu 2 
(10/13) - program 

07:30 Smakuj świat z 
Pascalem (2/4) - reality 
show kulinarny 

08:00 Beauty ekspert 2 (12) 
- magazyn lifestylowy 

08:30 Sekrety lekarzy 2 
(6/12) - reality show 

09:30 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 3 (12) - reality 
show 

10:15 Sablewskiej sposób 
na modę 5 (3/13) - 
program rozrywkowy 

11:00 Perfekcyjna Pani 
Domu 5 (13) - program 

12:00 Kuchenne rewolucje 
11 (1/13) - program 

13:00 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (5/10) - reality 
show 

13:45 Pojedynek na modę 
14:30 W roli głównej - 

Katarzyna Sokołowska (8) 
- talk show

15:00 W dobrym stylu 2 
(7/12) - program

15:45 Nowy wygląd, nowe 
życie 2 (4/8) - program 

17:10 Apetyt na miłość 3 
(8/12) - program 

18:10 Kuchenne rewolucje 
12 (3/15) - program 

19:10 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (5/12) - 
program rozrywkowy 

19:55 Afera fryzjera (8/10) - 
program rozrywkowy 

20:40 Mistrzowskie cięcie 
(5/8) - program 

21:40 Dorota was urządzi 5 
(7/12) - program 

22:25 Beauty ekspert 2 
(1/12) - magazyn 
lifestylowy 

22:55 Życie bez wstydu 4 
(11/12) - reality show 

23:55 Zemsta z pomocą 
Kardashianki (9) - 
program rozrywkowy 

00:55 Oddział dla grubasów 
(3/10) - program 
obyczajowy 

01:25 Nieudane operacje - 
cena piękna (6) - reality 
show 

02:20 W roli głównej - 
Małgorzata Rozenek (1/6) 
- talk show 

02:45 W roli głównej - 
Mateusz Kusznierewicz 
(9/17) - talk show 

03:10 W roli głównej - 
Małgorzata Braunek (4/16) 
- talk show 

03:35 Wiem, co jem 4 
(6/15) - magazyn

04:00 Wiem, co jem 6 (16) - 
magazyn 

04:25 Wiem, co jem 2 
(7/15) - magazyn

04:50 Wiem, co jem 2 
(12/15) - magazyn

08:00 Piłka ręczna kobiet - 
MŚ: 1/4 F (1)

09:40 Piłka ręczna kobiet - 
MŚ: 1/4 F (2)

11:25 Łyżwiarstwo szybkie - 
PŚ - Calgary i Salt Lake 
City - podsumowanie

12:45 Piłka nożna - Klubowe 
MŚ - 1/2F (1)

14:50 Piłka nożna Bayern
15:45 Piłka nozna Bayern
16:55 Pływanie - Mistrzostwa 

Europy: basen 25m - 
Kopenhaga - dz. 1

17:50 Piłka nożna - Klubowe 
MŚ - 1/2F (2) 

20:10 Piłka ręczna kobiet - 
MŚ: 1/4 F (4)

21:25 Piłka ręczna kobiet - 
MŚ: 1/4 F (4)

22:30 Sportowy Wieczór
23:00 Piłka ręczna kobiet - 

MŚ: 1/4 F (3)

07:01 Ekosonda; magazyn
08:05 Komitet na Piwnej – 

opowieści; film dokum.
09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1012
10:40 Podkarpackie Smaki 2 – 

Wilcza Jama w Smolniku
10:50 Reportaż
11:15 Głos Regionów
12:05 Antenowe remanenty
12:15 Smaki polskie; magazyn
12:25 Sekrety Stomatologii 

odc. 13; magazyn
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 Antenowe remanenty
14:15 Komitet na Piwnej – 

opowieści; film dokum.
15:10 Podkarpackie Smaki 2 – 

Wilcza Jama w Smolniku
15:15 Turystyczna Jazda
15:35 Astronarium; magazyn
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Subregion; progr. publ.
17:55 Tajemnice Książnicy 

Pomorskiej
18:00 Kopalnia reportaży; 

reportaż
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Rączka gotuje na 

beztydzień; magazyn
20:01 13.12.1981 Sosnowiec 

pamięta; widowisko
20:55 POGODA
21:00 Kopalnia reportaży
21:13 Kopalnia reportaży
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda 
22:45 Reportaż
23:05 Telekurier
23:35 Komitet na Piwnej - 

opowieści; film dokum.
00:30 Podkarpackie Smaki 2 - 

Wilcza Jama w Smolniku
00:40 Astronarium; magazyn
01:20 Głos Regionów
02:15 Antenowe remanenty
02:25 Smaki polskie; magazyn
02:45 Komitet na Piwnej – 

opowieści; film dokum.
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda
04:30 Reportaż
04:50 Antenowe remanenty
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier
06:00 Plebania; odc. 1012
06:20 Sekrety Stomatologii 

odc. 13; magazyn
06:35 Astronarium; magazyn

06:50 Był taki dzień – 13 
grudnia; felieton

06:55 Historia Polski – Film 
dokumentalny

08:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - (67) 
Wyprawa na Madagaskar; 
cykl reportaży

08:35 Enklawy dzikiej 
przyrody – Tajemnica 
sukcesu stawonogów; 
cykl dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

09:10 Przygody pana 
Michała; odc. 2/13; serial 
TVP

09:45 Kozietulskiego 6; 
Polska (2004)

10:50 Piłsudski Bronisław 
zesłaniec, etnograf, 
bohater; film dokum.; 
Polska (2016)

11:55 Spór o historię – 
Polska operacja 13 
grudnia 1981; debata

12:40 W cieniu prezydenta; 
Polska (2012)

13:30 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Fort 51 i 1/2

14:05 Sensacje XX wieku – 
Wyrok wykonano; cz. 1-2; 
cykl dokumentalny

15:10 Encyklopedia II wojny 
światowej – U - boot; cz. 
2; cykl dokumentalny

15:40 Sekret Herberta Klose 
raz jeszcze; film dokum.; 
Polska (2016)

16:40 Historia Polski – 
Dziennik telewizyjny - 
Stan wojenny

17:55 Czas honoru – 
Powstanie; odc. 7 
„Nadajnik i morfina”; serial 
TVP

18:55 Śladami zbrodni i 
walki 1944 - 1956 - 
Białystok; cykl reportaży

19:25 Towarzysz Generał; 
film dokumentalny; Polska 
(2009); reż.:Robert 
Kaczmarek, Grzegorz 
Braun

20:45 Bizancjum: opowieść 
o trzech miastach; odc. 
1/3; film dokumentalny; 
Wielka Brytania (2013)

21:50 Boża podszewka II; 
odc. 9/16; serial TVP

22:55 Gintrowski - A jednak 
coś po nas zostanie; 
koncert; Polska (2016); 
reż.:Jarosław Kilian

24:00 Wszystko co kocham; 
film obyczajowy; Polska 
(2009); reż.:Jacek 
Borcuch; wyk.:Mateusz 
Kościukiewicz, Olga Frycz, 
Jakub Gierszał, Andrzej 
Chyra, Anna Radwan, 
Katarzyna Herman, 
Mateusz Banasiuk, Igor 
Obłoza, Marek Kalita, 
Zygmunt Malanowicz

01:45 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - (67) 
Wyprawa na Madagaskar; 
cykl reportaży

02:25 Boża podszewka II; 
odc. 9/16; serial TVP

7:00 Trans World Sport; 
magazyn sportowy

8:10 Siatkówka mężczyzn; 
Klubowe Mistrzostwa 
Świata - Polska 2017; 
mecz fazy grupowej: 
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - 
Sarmayeh Bank VC

10:20 Siatkówka mężczyzn; 
Klubowe Mistrzostwa 
Świata - Polska 2017; 
mecz fazy grupowej: PGE 
Skra Bełchatów - Szanghaj 
Volleyball Club

12:30 Boks; Walka o pas 
WBO World w Brisbane; 
waga półśrednia: Jeff 
Horn - Gary Corcoran

17:00 Siatkówka mężczyzn; 
Klubowe Mistrzostwa 
Świata - Polska 2017; 
studio

17:30 Siatkówka mężczyzn; 
Klubowe Mistrzostwa 
Świata - Polska 2017; 
mecz fazy grupowej: 
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - 
Cucine Lube Civitanova

20:00 Siatkówka mężczyzn; 
Klubowe Mistrzostwa 
Świata - Polska 2017; 
studio

20:30 Siatkówka mężczyzn; 
Klubowe Mistrzostwa 
Świata - Polska 2017; 
mecz fazy grupowej: PGE 
Skra Bełchatów - Personal 
Bolivar

23:00 Siatkówka mężczyzn; 
Klubowe Mistrzostwa 
Świata - Polska 2017; 
studio

1:00 Boks; Walka o pas WBO 
World w Brisbane; waga 
półśrednia: Jeff Horn - 
Gary Corcoran

3:00 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski. Mateusz Borek 
rozmawia przy kawie ze 
swoimi gośćmi na tematy 
związane z piłką nożną.

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TVP3 KATOWICE TVP HISTORIA

POLSAT SPORT
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04:45 TELEZAKUPY
05:20 Jaka to melodia?; 

odc. 3691; teleturniej muz.
05:55 Dzień dobry Polsko!
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Komisariat; odc. 19 

Szansa; serial TVP
09:05 Mam prawo; serial 

dokumentalny TVP
09:35 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; /53/; magazyn
10:15 Dr Quinn; seria II, odc. 

10/27 (28); serial 
obyczajowy; USA (1993)

11:10 Zagadka Hotelu 
Grand; odc. 1; serial 
obyczajowy; Hiszpania 
(2013)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy – 

Niebezpieczne palenie 
śmieci w domu

12:55 Natura w Jedynce – 
24 godziny w Nowej 
Zelandii; serial 
dokumentalny; USA 
(2015); reż.:Colin 
Kitchingman

14:00 Elif; odc. 155; serial; 
Turcja (2014)

14:55 Program rozrywkowy
15:10 Obserwator; odc. 

/193/; cykl reportaży
15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 W sercu miasta; odc. 

53; serial; Turcja (2016)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3692; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3223
18:40 Bez tożsamości; odc. 

9; serial; Hiszpania (2016)
19:30 Wiadomości
20:00 Warto rozmawiać; 

program publicystyczny
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 Ojciec Mateusz; serial 

kryminalny TVP
21:20 Sprawa dla reportera
22:15 Warto rozmawiać
23:30 Jej historia. Religia; 

Wielka Brytania (2015)
00:30 S. W. A. T. – 

Jednostka specjalna.; 
odc. 5; serial; USA (2017)

01:25 El Principe – dzielnica 
zła; odc. 49; serial; 
Hiszpania (2014)

02:25 Sprawa dla reportera
03:20 Szpiedzy w 

Warszawie; odc. 2/4; 
serial; Wielka Brytania, 
Polska (2012)

04:15 Notacje – Michał 
Sumiński. Ptaki to 
tajemnica; cykl dokume.

05:55 Rodzinka.pl; odc. 200 
„Zapisałaś w chmurze?” 
sezon 10; serial 
komediowy TVP

06:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - 
Portugalskie przyjemności; 
cykl reportaży

07:05 M jak miłość; odc. 
186; serial TVP

08:00 Pytanie na śniadanie 
10:50 Panorama
11:05 Barwy szczęścia; odc. 

1761; serial obyczajowy 
TVP

11:40 Na dobre i na złe; odc. 
503 - Na głeboką wodę; 
serial TVP

12:40 Tylko z Tobą; odc 44; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2015)

13:40 Na sygnale; odc. 100 
„Koncert”; serial 
fabularyzowany TVP

14:15 Wielka rafa koralowa; 
odc. 1; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

15:15 Na dobre i na złe - 18 
lat!; odc. 13; felieton

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
689; serial TVP

16:30 Koło fortuny; 
teleturniej

17:10 Meandry uczuć; odc 8; 
serial; Turcja (2016)

18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia; odc. 

1761; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1762; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Program rozrywkowy
21:10 Serial fabularny
21:55 Grupa specjalna 

„Kryzys”; odc. 8/10; 
serial; Japonia (2017)

22:55 Czarny Czwartek. 
Janek Wiśniewski padł; 
dramat; Polska (2011); 
reż.:Antoni Krauze

00:55 Miłosne antidotum; 
komedia romantyczna; 
Szwecja (2014); 
reż.:Staffan Lindberg; 
wyk.:Izabella Scorupco, 
David Hellenius, Suzanne 
Reuter, Claes Ljungmark

02:45 Art Noc
03:45 Prywatne śledztwo; 

film sensacyjny; Polska 
(1987)

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (577); 
serial paradokumentalny

9:00 Malanowski i partnerzy 
(798); serial fabularno-
dokumentalny

9:30 Malanowski i partnerzy 
(799); serial fabularno-
dokumentalny

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (83); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (570); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (203); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (704); 
serial paradokumentalny

Bohaterowie serialu - zwykli 
ludzie - stawiają czoło 
zdradom, oszustwom i 
rodzinnym intrygom. 
Historie przedstawione w 
serialu nie pozostawią 
żadnego...

14:00 Pierwsza miłość 
(2589); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (750); 
serial paradokumentalny. 
Aneta dowiaduje się, że jej 
szwagier uderzył swoją 
córkę. Nastolatka jednak 
zaprzecza. Kobieta 
podejrzewa, że 
siostrzenica kłamie ze 
strachu. Pewnego...

15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn 

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (74); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (62); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2590); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (439); serial 
komediowy. W 16. 
sezonie Ferdek (Andrzej 
Grabowski) i Halinka 
(Marzena Kipiel-Sztuka) 
postanawiają sprzedać 
mieszkanie i wyjechać do 
ciepłych krajów.

20:10 Burleska; film 
muzyczny, USA 2010

22:45 Azyl; thriller, USA 2002
1:05 Zakończenie programu 

(przerwa techniczna)

05:10 Uwaga! (5160) - 
program.  

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

13 (12/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku – 
Imprezowa tartinki 
(22/40) - program. 

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2145) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (507) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (250) - 
program

13:00 19 + (119/165) - 
program

13:30 19 + (120/165) - 
program

14:00 Szpital (393) - 
program obyczajowy

15:00 Kuchenne rewolucje 6 
(6/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (251) - 
program. Inga Sowińska z 
gimnazjalnej klasy 1a 
została wegetarianką i 
chce nakłonić innych, żeby 
też zrezygnowali z jedzenia 
mięsa…

17:00 Ukryta prawda (508) - 
program obyczajowy

18:00 Szpital (394) - 
program 
obyczajowy;Karetka 
przywozi na oddział 
ratunkowy 13-letniego 
Damiana Kozyrę. Chłopak 
skoczył z dachu kamienicy 
na bungee własnej roboty. 
W trakcie spadania uderzył 
jednak z ogromną siłą w 
budynek…

19:00 Fakty (7288)
19:35 Sport (7271)
19:45 Pogoda (7268)
19:49 Raport smogowy – 

wiem czym oddycham 
(31/48) - informacje;

19:50 Uwaga! (5161) - 
program.  

20:10 Doradca smaku – 
Krem pasternakowy ze 
smażonymi jabłkami 
(16/40) - program. 

20:15 Na Wspólnej 15 
(2599) - serial 
obyczajowy;

20:55 Milionerzy (29/118) - 
teleturniej 

21:30 Kuchenne rewolucje 
14 (10/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

22:30 Jeszcze raz - komedia; 
2008

00:30 Sztuka zrywania - 
komedia, USA 2006. Po 
kilku latach wspólnego 
życia Brook i Gary 
postanawiają zerwać ze 
sobą. Jednak żadne z nich 
nie zamierza zrezygnować 
z mieszkania, do którego 
się przyzwyczaili…

02:45 Uwaga! (5161) - 
program.  

03:10 Moc Magii (340/355) - 
program

04:30 Nic straconego 

06:00 To moje życie!; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska 2017; odc. 
33

08:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial 
fabularny, USA 1998

09:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial 
fabularny, USA 1998

10:00 Napisała: Morderstwo; 
serial fabularny, USA 1994

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 22

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 2

13:50 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 39

14:45 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 40

15:45 Lekarze na start; 
Polska 2017; odc. 20

16:30 Lekarze na start; 
Polska 2017; odc. 21

17:05 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska 2017; odc. 
37

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska 2017; odc. 
38

20:00 Boski żigolo w 
Europie; komedia, USA 
2005. Deuce Bigalow 
zapisuje się do szkoły dla 
żigolaków w Wielkiej 
Brytanii, gdzie rozwinie 
swoje nieprzeciętne 
umiejętności. Nie obędzie 
się bez zabawnych 
sytuacji!

21:35 Męsko-damska rzecz; 
komedia, USA 2006. 
Woody Deane  jest 
kapitanem szkolnej 
drużyny futbolowej i  ma 
wszystko, o czym może 
marzyć każdy nastolatek: 
wygląd modela, krzepę 
sportowca, super 
osobowość i mnóstwo 
przyjaciół…

23:30 Uciec, ale dokąd?; 
akcja, USA 1993

01:30 Ale numer!; Polska 
2017

02:05 Dyżur; factual, Polska 
2010; odc. 40

03:00 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:25 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:50 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

04:25 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

04:50 Twój Puls; serial 
fabularny, Polska 2015

05:35 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

05:40 Ja to mam szczęście!; 
odc. 30; serial TVP

06:20 Alternatywy 4; odc. 
1/9 - Przydział; serial 
komediowy TVP

07:25 Na sygnale; odc. 96 
„Gra pozorów”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Na sygnale; odc. 97 
„Polowanie”; serial 
fabularyzowany TVP

08:30 M jak miłość; odc. 
695; serial TVP

09:30 Komisarz Alex; odc. 
130 - Trzeci człowiek; 
serial kryminalny TVP

10:25 Rodzinka.pl; odc. 180 
„Boskie życie” sezon 8; 
serial komediowy TVP

10:55 Rodzinka.pl; odc. 181 
„Sprzedane” sezon 8; 
serial komediowy TVP

11:30 Ranczo; odc. 107 - W 
szponach zdrowia; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; odc. 108 - 
Gambit geniusza; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; odc. 
85 - Naciągacze; serial 
kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; odc. 
86 - Haracz; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
637 - Druga połowa; serial 
TVP

16:15 Na sygnale; odc. 97 
„Polowanie”; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; odc. 109 - 
Potęga mediów; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; odc. 110 - 
Boska cząstka; serial 
obyczajowy TVP

18:40 Rodzinka.pl; odc. 182 
„Przeprowadzka” sezon 8; 
serial komediowy TVP

19:20 Ojciec Mateusz; odc. 
87 - Pożyczka; serial 
kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 214; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:15 Ranczo; odc. 111 - 
Istotny dysonans; serial 
obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; odc. 112 - 
Demony Kusego; serial 
obyczajowy TVP

23:05 Ojciec Mateusz; odc. 
88 - Czekolada; serial 
kryminalny TVP

23:55 Na dobre i na złe; odc. 
689; serial TVP

00:55 Londyńczycy II; odc. 
15/16; serial obyczajowy 
TVP

01:50 Londyńczycy II; odc. 
16/16; serial obyczajowy 
TVP

02:45 Alternatywy 4; odc. 
1/9 - Przydział; serial 
komediowy TVP

03:55 M jak miłość; odc. 
695; serial TVP

04:50 Rodzinka.pl; odc. 180; 
serial komediowy TVP

05:20 Familiada; odc. 2347; 
teleturniej

05:55 Okrasa łamie przepisy 
– Potrawy pięknie 
podane; magazyn 
kulinarny

06:30 Kabaret 2000
07:35 Jeden z dziesięciu; 

12/99; teleturniej
08:15 Kabaretowy Klub 

Dwójki
09:10 Koło fortuny; 

teleturniej
09:45 Taka to robota czyli 

kabaretowy przegląd 
zawodów

10:50 Muzeum Polskiej 
Piosenki

11:05 Kabaretowa Liga 
Dwójki / Pojedynek nie 
na żarty / Kabaretożercy

12:10 Życie to Kabaret – 
Program rozrywkowy

13:10 Życie to Kabaret – 
Program rozrywkowy

14:10 Familiada; odc. 2347; 
teleturniej

14:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – Program 
rozrywkowy

15:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Program 
rozrywkowy

16:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Program 
rozrywkowy

17:50 Okrasa łamie przepisy 
– W krzyżackiej kuchni; 
magazyn kulinarny

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; reportaż

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 14 (55) Irlandia - 
Wokół Dublina; magazyn 
kulinarny

19:35 Humor w odcinkach – 
Święta wojna - (290) 
Hipnotyzer; serial 
komediowy TVP

20:15 Kabaretowa Liga 
Dwójki / Pojedynek nie 
na żarty / Kabaretożercy

21:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki

22:15 Kierunek Kabaret
23:20 Olga Lipińska 

zaprasza; talk-show
00:05 Koło fortuny; 

teleturniej
00:40 Kabaretowa Mapa 

Polski – Program 
rozrywkowy

01:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Program 
rozrywkowy

02:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Program 
rozrywkowy

03:50 Rozrywka Retro – 
Program rozrywkowy

05:20 Ukryta prawda (97) - 
program obyczajowy. 
Natalia Wasilewska jest 
młodą samotną matką 
sześcioletniej Julki. Ojciec 
dziecka uciekł za granicę i 
nie płaci alimentów… 

06:20 Szpital (212) - 
program obyczajowy 

07:15 Sąd rodzinny (145) - 
program sądowy 

08:15 Zaklinaczka duchów 3 
(8/18) - serial S-F, USA 

09:10 Brzydula (191) - serial 
obyczajowy

09:45 Brzydula (192) - serial 
obyczajowy

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (487) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (146) - 

program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (386) - 
program sądowy 

14:55 Szpital (213) - 
program obyczajowy 

15:55 Druga szansa 3 (4/13) 
- serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 3 
(9/18) - serial S-F, USA 

17:55 Brzydula (193) - serial 
obyczajowy

18:30 Brzydula (194) - serial 
obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (488) - 
program obyczajowy

20:00 Przypadkowy mąż - 
komedia, USA/Irlandia 
2008. Prowadząca 
radiowy kącik sercowych 
porad Emma doradza 
jednej ze swoich 
słuchaczek rozstanie z 
partnerem. Mężczyzna 
postanawia się zemścić na 
kobiecie, która zrujnowała 
jego związek…

21:55 Oszuści (6/10) - serial, 
USA

22:55 Niewierni (6/10) - 
serial, USA Serial w 
słodko-gorzki sposób 
opowiada o 
skomplikowanym życiu 
małżeństwa z długim 
stażem. Przy okazji 
pokazuje także różne 
sposoby radzenia sobie z 
kryzysem wieku 
średniego…

23:55 Będziecie nas 
pamiętać - film 
obyczajowy, USA 2012. 
Są lata 1960. Rock and 
Roll zmienia świat. 
Zainspirowany nową erą i 
swoim sukcesem w 
miejscowej kapeli, 
Douglas (John Magaro) 
porzuca college, by 
podążyć za swymi 
muzycznymi marzeniami. 
Niestety szybko zderza się 
z brutalną rzeczywistością 
przemysłu muzycznego…

02:20 Moc Magii (340/355) - 
program

04:35 Druga strona medalu 
(4/8) - talk show – Otylia 
Jędrzejczak

05:40 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 6 (4/13) - 
program lifestylowy

06:25 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 6 (5/13) - 
program lifestylowy

07:10 Ostre cięcie 4 (1/12) - 
program 

07:55 W dobrym stylu 2 
(7/12) - program

08:40 Sekrety lekarzy 2 
(7/12) - reality show 

09:40 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu (2/6) - reality 
show 

10:25 Sablewskiej sposób 
na modę 5 (4/13) - 
program rozrywkowy 

11:10 Perfekcyjna Pani 
Domu (1/10) - program 

12:10 Kuchenne rewolucje 
11 (2/13) - program 

13:10 Afera fryzjera 5 (9/12) 
- program rozrywkowy 

13:55 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (2/10) - 
program rozrywkowy 

14:40 Ostre cięcie 4 (1/12) - 
program 

15:25 36,6 2 (13) - program 
16:25 Smakuj świat z 

Pascalem (2/4) - reality 
show kulinarny 

16:55 Gwiazdy od kuchni 
17:25 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 8 (10/12) - 
program lifestylowy 

18:10 Kuchenne rewolucje 
12 (4/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

19:10 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (6/12) - 
program rozrywkowy 

19:55 Idealna niania 9 (12) - 
program obyczajowy 

20:40 W czym do ślubu? 2 
(2/10) - reality show 

21:10 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (5/10) - reality 
show 

21:55 Pani Gadżet EXTRA 4 
22:25 Pani Gadżet 13 (7/12) 

- magazyn 
22:55 Dorota was urządzi 5 

(7/12) - program 
23:40 Gwiazdy prywatnie 
00:10 #Sława 
00:40 Oddział dla grubasów 

(4/10) - program 
obyczajowy 

01:10 Zapytaj lekarza 
01:55 W roli głównej - 

Dawid Podsiadło (3/7) - 
talk show 

02:20 W roli głównej - Anja 
Rubik (2/6) - talk show 

02:45 W roli głównej - 
Agnieszka Fitkau – 
Perepeczko (10/17) - talk 
show 

03:10 W roli głównej - 
Marek Kondrat (5/16) - 
talk show 

03:35 Wiem, co jem 4 
(7/15) - magazyn

04:00 Wiem, co jem 4 
(1/15) - magazyn

04:25 Wiem, co jem 2 
(8/15) - magazyn

04:50 Wiem, co jem 2 
(13/15) - magazyn

08:00 Piłka ręczna kobiet - 
Mistrzostwa Świata: 1/4 F 
(3)

09:50 Piłka ręczna kobiet - 
Mistrzostwa Świata: 1/4 F 
(4)

11:45 Piłka nożna - Klubowe 
Mistrzostwa Świata - 1/2F 
(2) 

13:45 PN - Barca
14:55 PN - Barca
16:20 PN - Barca
16:55 Pływanie - 

Mistrzostwa Europy: 
basen 25m - Kopenhaga - 
dz. 2

19:25 Pływanie - 
Mistrzostwa Europy: 
basen 25m - Kopenhaga - 
dz. 1

20:00 Darts - Mistrzostwa 
Świata dz. 1

22:30 Sportowy Wieczór
23:00 PN - Bayern
24:00 PN - Bayern

07:01 Kopalnia reportaży
08:05 Żurawie: stworzone do 

latania; film dokum.; Wielka 
Brytania (2011)

09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1013
10:50 Reportaż
11:15 Świadectwo drogi – 

Stefan Kardynał Wyszyński; 
film dokum.

12:10 Antenowe remanenty
12:15 Smaki polskie; magazyn
12:30 Łódź kreatywna – 

Michał Batory; reportaż
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:40 Agropogoda; magazyn
13:50 Wawel w nowej Polsce 

– Fortyfikacje; film dokum.
14:15 Żurawie: stworzone do 

latania; film dokum.; Wielka 
Brytania (2011)

15:10 Antenowe remanenty
15:15 Jedź bezpiecznie; cykl 

reportaży
15:35 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Projekt Vickers

16:00 Telekurier OPP
16:25 Pogoda 
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Twarze TV Katowice
17:45 Kwadrans w ogrodzie
18:00 Kronika regionu
18:20 Kartki z kalendarza
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Ślązaków portret własny 

– Józef Skrzek
20:01 Uwaga! Weekend
20:55 POGODA
21:00 Do teatru
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda 
22:45 Reportaż
23:05 Telekurier OPP
23:35 Żurawie: stworzone do 

latania; film dokum.; Wielka 
Brytania (2011)

00:25 Antenowe remanenty
00:45 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Projekt Vickers

01:20 Świadectwo drogi – 
Stefan Kardynał Wyszyński; 
film dokum.

02:20 Smaki polskie; magazyn
02:40 Żurawie: stworzone do 

latania; film dokum.; Wielka 
Brytania (2011)

03:30 Antenowe remanenty
03:50 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:30 Pogoda
04:30 Reportaż
04:50 Wawel w nowej Polsce 

– Fortyfikacje; film dokum.
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier OPP
06:00 Plebania; odc. 1013
06:20 Reportaż
06:35 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Projekt Vickers

06:50 Był taki dzień – 14 
grudnia; felieton

06:55 Historia Polski – Film 
dokumentalny

08:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - (68) 
Wenezuela - Boso ale w 
ostrogach; cykl reportaży

08:35 Enklawy dzikiej 
przyrody – Zatoka 
Monterey; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

09:10 Przygody pana 
Michała; odc. 3/13; serial 
TVP

09:45 Towarzysz Generał; 
film dokumentalny; Polska 
(2009)

11:10 Wszystkie kolory 
świata – Namibia odc. 
23/30; serial dokum.; 
Francja (2008)

12:10 Flesz historii; cykl 
reportaży

12:30 Kryptonim muzeum
12:45 Nowe Ateny; odc. 66; 

program publicystyczny
13:45 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Samolot widmo

14:15 Sensacje XX wieku – 
Stalin - droga do władzy 
/1-2/; cykl dokumentalny

15:10 Encyklopedia II wojny 
światowej – Generał 
Mróz; cykl dokumentalny

15:35 Bizancjum: opowieść 
o trzech miastach; odc. 
1/3; film dokumentalny; 
Wielka Brytania (2013)

16:40 Historia Polski
17:45 Czas honoru – 

Powstanie; odc. 8 
„Kanały”; serial TVP

18:45 Taśmy bezpieki
19:15 Sensacje XX wieku – 

Stalin - droga do władzy 
/3/; cykl dokumentalny

19:40 Sensacje XX wieku – 
Stalin - droga do władzy 
/4/; cykl dokumentalny

20:10 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Grunwald 
odsłona kolejna

20:40 Nieznana historia 
Wielkiej Armady; odc. 
1/3; serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2015)

21:45 Boża podszewka II; 
odc. 10/16; serial TVP

22:50 Spór o historię – 
Grudzień ’70; debata

23:30 Czarny serial – 
Antonow 24; cykl 
dokumentalny

00:05 Czarny serial – 
Szóstką do śmierci; cykl 
dokumentalny

00:30 Ośmiornica; odc. 
12/12; serial; Włochy 
(1984)

01:45 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - (68) 
Wenezuela - Boso ale w 
ostrogach; cykl reportaży

02:25 Boża podszewka II; 
odc. 10/16; serial TVP

7:00 Siatkówka mężczyzn; 
Klubowe Mistrzostwa 
Świata - Polska 2017; 
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - 
Cucine Lube Civitanova

9:10 Magazyn narciarski
9:50 Boks; Walka o pas WBO 

World w Brisbane; waga 
półśrednia: Jeff Horn - 
Gary Corcoran

12:00 Siatkówka mężczyzn; 
Klubowe Mistrzostwa 
Świata - Polska 2017: PGE 
Skra Bełchatów - Personal 
Bolivar

14:15 Biatlon; Zawody 
Pucharu Świata w Annecy; 
bieg sprinterski kobiet

15:30 7. strefa; magazyn 
siatkarski

17:00 Siatkówka mężczyzn; 
Klubowe Mistrzostwa 
Świata - Polska 2017l; 
studio

17:30 Siatkówka mężczyzn; 
Klubowe Mistrzostwa 
Świata - Polska 2017: 
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - 
Sada Cruzeiro

20:00 Siatkówka mężczyzn; 
Klubowe Mistrzostwa 
Świata - Polska 2017; 
studio

20:30 Siatkówka mężczyzn; 
Klubowe Mistrzostwa 
Świata - Polska 2017: PGE 
Skra Bełchatów - Zenit 
Kazań

23:00 Siatkówka mężczyzn; 
Klubowe Mistrzostwa 
Świata - Polska 2017; 
studio

23:30 Boks; Gala w Atlantic 
City z 1986 roku; waga 
ciężka: Mike Tyson - Mike 
Jameson

1:00 Boks; Gala Polsat 
Boxing Night
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